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1.	ெமளனம்	என்ப 	சா க் ச்	சமம்
	
	
(‘மாத்யமம்’	மைலயாள	வார	இதழில்	2005	மார்ச்25	ல்	ெவளியாகிய	ேநர்காணலின்
தமிழ்	வ வம்	)	
	
ேநர்கண்டவர்	–	T.T.ராமகி ஷ்ணன்	
	
��������	�����	�������������	���������
�������������	����	����	?	
	
ஆம்!	அப்ப ெயா 	காலம்	இ ந்த .	தமிழ்	உைர	நைடயில்	ஆ கநாவலர்
ெதாடக்கம்	இலக்கிய	விமர்சனத்தில்	ேபராசிரியர்கள்	ைகலாசபதி,	கா.சிவத்தம்பி
ேபான்றவர்க ம்	 ைனகைதயில்	எஸ்.ெபான் த் ைர,	 .தைளயசிங்கம்
ேபான்றவர்க ம்	தலித்	இலக்கியத்தில்	ேக.டானிய ம்	கவிைதயில்	பிேரமி ம்
றிப்பிடத்	த ந்த	ஆ ைமகளாக	இ ந்தேதா 	மட் மல்லாமல்,	இவர்கள்	தம
ைறகளில்	 திய	ேபாக் கைள	வ வைமத்தார்கள்.	 த்தம்	ஆரம்பித்தேதா

எல்லாம்	 ந் 	ேபாயிற் .	ஈழத்தில்	எ த்தாளர்கள்	திறந்த	ெவளிச்
சிைறச்சாைலகளில்	வாழ்கிறார்கள்.	ஒவ்ெவா 	எ த் ம்	ஆ தம்
தாங்கியவர்களால்	க ைமயாகக்	கண்காணிக்கப்ப கிற .	எ தியதற்க்காக
மட் ேம	ெகால்லப்பட்டவர்கள்	என் 	ரஜனி	திரணகம,	ெசல்வி	ேபான் 	ஒ
பட் யேல	உள்ள .	ஒேர	ஒ 	இயக்கம்!	ஒேர	ஒ 	க த் !	ஒேர	ஒ 	தைலவன்
என் 	வி தைலப்	 லிகள்	தம 	ஏகபிரதிநிதித் வத்ைத	நி வதற்காக	எைதச்
ெசய்ய ம்	எவைரக்	ெகால்ல ம்	ஆயத்தமாயி க்கிறார்கள்.	இப்ேபா 	வி தைலப்
லிக க் 	வணங்கிய	எ த்தாளர்கள்	‘தைலவன்’	 கழ்	பா ம்	கவிைதகைள ம்
பாஸிஸச்	சாய் ச்	சயைனட்	இலக்கியங்கைள ம்	எ த	இைத	ஒப்பாத	மாற் க்
க த் ள்ள	எ த்தாளர்கள்	ெப ம்பா ம்	 ப்பாக்கிகளின்	 ன்	ெமளனமாக
இ க்கிறார்கள்.	அல்ல 	அரசியல்	நீக்கம்	ெசய்யப்பட்ட	பிரதிகைள
எ கிறார்கள்.	 லிகள்	மட் மல்லா 	அரச	பைடகள்,E.P.D.P	ேபான்றவர்க ம்
எ த்தாளர்கள்	பத்திரிைகயாளர்கள்	மீ 	ெகாைலச்	ெசயல்கைள ம்
அச் த்தல்கைள ம்	நிகழ்த் கிறார்கள்.	பத்திரிைகயாளர்களான	நிமலராஜன்,
நேடசன்	ேபான்றவர்கைள	அவர்கேள	ெகான்றார்கள். லம்	ெபயர்ந் 	வாழக்	 ய
ஈழத் 	எ த்தாளர்கள்	ஓரள 	இந்த	நச் 	வைளயத்திலி ந் 	தப்பியவர்கள்.
கலிடச்	சி பத்திரிைககள்	அைனத் 	அதிகாரங்கைள ம்
ேகள்விக் ள்ளாக்கின.எண்ணம்,	சிந்தைன,	அ ைவ,	 ண் ல்,	மனிதம்,
வ கள்,	 ைமகள்,	அஆஇ,	உயிர்நிழல்,	எக்ஸில்,	அம்மா,	ேதடல்,	பள்ளம்,	தாயகம்,

கண்,	சக்தி,	மர ,	அைச,	 ன்னைக,	பனிமலர்,	ஊதா,	சமர்,	ஓைச,நம ரல்,



மார்க்ஸிய	 ன்ேனாக் ,	நான்காவ 	பரிமாணம்,	ேதசம்,	அக்னி	உள்ளிட்ட
லம்ெபயர்	சி பத்திரிைக	இயக்கம்	மட் ேம	ஒ 	அவலமான	காலகட்டத்தில்
எந்தவித	அதிகார	சக்திகளிட ம்	அ பணிந் 	ேபாகாமல்	எதிர்த் 	நின்ற ,
மனித	வி மியங்கைள	எ திக்	காட் ய 	என் 	வரலா 	பதி 	ெசய்
ெகாள் ம்.	
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நான்	என 	பள்ளிப்ப வத்தில்	இ ந்ேத	இயக்க	அரசியலில்	ஈ பட் 	வந்தவன்.
இலங்ைகயில்	என்னால்	வாழ	 யாத	 ழலில்	நான்	அகதியாக	அய்ேராப்பா க்
வந்ேதன்.	இங்ேக	இன் 	வைர	எனக் 	எந்த	அரசியல்	உரிைம ம்	கிைடயா .
வாக் ரிைம,	பிரஜா ரிைம	ஏ ம்	கிைடயா .	நான் 	வ டங்கள்	சர்வேதச
ட்ெராஸ்கிய	 காமில்	“ ரட்சிக்	கம் னிஸ்ட்	கழகத்தில்”	இயங்கிேனன்.	1997	ல்
அவர்களிடமி ந் 	ெதாடர்ைப	நான்	 றித் க்	ெகாண்ட	ேபா 	என்	 ன்ேன
னியம்	இ ந்த .	இங்ேக	இ க்கக்	 ய	எல்லாவித	இட சாரி	இயக்கங்க ம்

ெவ ம்	ெதாழிற்	சங்கங்களாகக்	 கி ள்ள	நிைலயில்	அனார்கிஸ் டகள்	தம
எல்லாவித	கலகக்	 ரல்கைள ம்	நி த்திக்ெகாண் 	ப ைமப்	 ரட்சி,	எய்ட்ஸ்
ஒழிப் 	என 	தடம் ரண்ட	ேபா 	என்	 ன்ேன	இ ந்த 	அரசியல்	இ ள்ெவளி.
தனியனாக	எ த	ஆரம்பித்ேதன்.	எனக் 	 ைறயான	கல்வியறிேவா	இலக்கியப்
பரிச்சயேமா	கிைடயா 	என்றா ம்,	எனக் த்	ெதரிந்த	நான்	பார்த்த	அ பவித்த
கைதகைளச்	ெசால்ல	ஆரம்பித்ேதன்.	
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தமிழில்	வ ம்	இலக்கியங்கைளப்	ெபாத்தாம்	ெபா வாக	நவீன	தமிழ்	இலக்கியம்
என் ம்	ஒேர	வைரயைறக் ள்	நி த்திவிட	 யா .	இங்ேக	ஆதிக்க
சாதியின ம்	எ கிறார்கள்,	தலித் க்க ம்	எ கிறார்கள்.	ஆண்கள்
எ கிறார்கள்,	ெபண்க ம்	எ கிறார்கள்.	ெபரிய	ெபாலிஸ்	அதிகாரி ம்
எ கிறான்,	ெபாடா	அரசியல்	ைகதி ம்	எ கிறான்.	ஆகேவ	ஓவ்ெவா 	தனி
எ த் க் ப்	பின் ம்	அவர்கள்	சார்ந்த	அரசியல்,	சாதி,	அதிகாரங்கள்	இன்னபிற
விரவிக்	கிடக்கின்றன.	எனி ம்	தற்ேபா 	நீண்ட	காலமாகத்	தமிழ்
இலக்கியத் க் ள்	ஆதிக்கம்	ெச த்தி	வந்த	பார்ப்பனார்களின்	ஆதிக்கம்
ஒழிந் 	விட்ட 	என்ேற	நான்	க கிேறன்.	என்	தைல ைறயில்	 றிப்பிட் ப்
ெபயர்	ெசால்ல	ஒ 	பார்ப்பன	எ த்தாளன்	தமிழில்	கிைடயா .	தலித்
எ த் க்கள்	ராஜ்ெகளதமன்,	ம.மதிவண்ணன்,	அழகியெபரியவன்	என்
பலரிடமி ந் 	உத்ேவகத்ேதா 	ெவளிப்ப கின்றன.	இன்ெனா 	 றத்தில்	பிேரம்-
ரேமஷ்,	சா நிேவதிதா,	மாலதி	ைமத்ரி,	ேஜ.பி.	சாணக்யா	ேபான்றவர்கள்	தமிழ்



இலக்கியத்ைத	இன்ெனா 	ெவளிக் 	எ த் ச்	ெசன் ள்ளார்கள்.	அந்த	ெவளி
அைனத் 	அதிகாரங்கைள ம்	ஒ ங் கைள ம்	விசாரைண	ெசய்கிற .
வாழ்ைவ ம்	உடைல ம்	ெகாண்டா கிற .	வி யல்	சிவா,	அைடயாளம்	சாதிக்,
ேபான்றவர்கள்	ெதாடர்ந் 	ஒ க்கப்பட்டவர்களின்	 ரல்கைளப்	பதிப்பித்
ெவளியி கிறார்கள்.	பிரம்மராஜன்,	எஸ்.ராமகி ஷ்ணன்	ேபான்றவர்கள்	ஒ
ெவறிேயா 	உலக	இலக்கியங்கைளத்	தமிழில்	அறி கப்ப த் கிறார்கள்.	ஒேர
ஒ 	நாவல்	சாதியச்	சாய் டேனா	இந் த் வச்	சாய் டேனா	ெவளியானால்	உடேன
நம 	ேதாழர்கள்	இறங்கி	அ க்கிறார்கள்.	உட க் டன்	எதிர்விைன	 ரிகிறார்கள்.
இந்த	மத்திய	தரவர்க்க	 ப்பா 	இலக்கியங்கள்	உள்ெளாளி,	தரிசன	இலக்கியப்
பம்மாத் க்கள்	எல்லாம்	–	அ 	 ந்தரராமசாமி	அேசாகமித்திரன்	ேபான்றவர்கள்
எ தினால்	 ட-	இனி	நிராகரிக்கப்ப ம்	என்ேற	நம் கிேறன்.	
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ெகாரில்லா	என் ைடய	 தலாவ 	நாவல்.	அ 	தன்வரலா ம்	 ைன ம்	கலந்த
ைறயில்	எ தப்பட்ட .	நான்	வி தைல	இயக்கத்தில்	இயங்கிய	நாட்கைள ம்

என 	அகதி	வாழ்ைவ ம்	மட் ம்	அல்ல,	என்	ேபான்ற	மற் ம்	சில ைடய
அ பவங்கைள ம்	ெதா த் 	அந்த	நாவைல	எ திேனன்.	அ 	மிக	ேநர யான
ஒ 	அரசியற்	பிரதிதான்.	எனி ம்	நில ம்	ஈழ	அரசியல்	நிைலைமகைளக்	க தி
பல	இடங்களில்	நாவலில்	 ய	தணிக்ைககள்	ெசய்தி ந்ேதன்,	என்பைத ம்	நான்
ெவட்கத்ைத	விட் 	ஒப் க்ெகாள்ளத்தான்	ேவண் ம்.	ேவ 	என்ன	ெசால்ல?	என்
நாவல்	பற்றி	நாவலில்	ெசால்லாத	எைத	நான்	நாவ க் 	ெவளிேய	ெசால்லிவிட

ம்	?…	
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நான்	இப்ேபா 	எந்தெவா 	அரசியல்	அைமப்ைப ம்	சார்ந்தவனல்ல.	அதற்காகக்
கவிஞர்	ேசரன்	ெசால்வ 	ேபால	“அைமப் க்க க் ள்	கட்சிக க் ள்
கட் ப்படாமல்	விட் 	வி தைலயாகிக்	கைலஞனாக	நிற்கிேறன்”	என் 	ெசால்லக்

யவ ம்	அல்ல.	நான்	“வி தைல”	இயக்கத்தி ம்	ெகாம் னிஸ்ட்
இயக்கத்தி ம்	நீண்ட	காலங்கைள	 ைமயாகச்	ெசல 	ெசய்தி க்கிேறன்,
மக்க க் 	வி தைலைய	அளிப்பார்கள்	என	நான்	வி வாசித்த	அந்த
அைமப் கள்	மக்க க் 	அதிகாரங்கைள ம்	ஒ க் ைறகைள ேம
பரிசளித்தன.	அைனத் 	ஒ க் ைறக க் ம்	எதிரான,	அதிகாரங்கைள



ேமலி ந் 	திணிக்காமல்	கீழி ந் 	எளிய	மனிதர்கள்	அதிகாரங்கைளச்
ெச த் ம்,	மக்கள்	வி தைலைய	ேநசிக் ம்,	ஓர்	இயக்கத்ைதேயா	ஒ
கட்சிையேயா	நான்	கண்டைட ம்	ேபா 	கண் ப்பாக,	நான்	ஒ 	உ தியான
இயக்கக்காரனாகேவா	கட்சிக்காரனாகேவா	ஆகிவி ேவன்.	அ வைரக் ம்	நான்
தனியனாக	அதிகாரங்க க் 	எதிராக	என 	பலவீனமான	 ரைலத்	தன் ம்
ஒலித் க்	ெகாண்ேடயி ப்ேபன்.	ெமளனம்	என்ப 	சா க் ச்	சமம்!	
	
������������	�������	���������������
��������	������	������	?	
	
நான்	என்	நிைன 	ெதரிந்த	ப வத்தில்	இ ந்ேத	தமிழ்த்	ேதசியப்
பிரச்சாரங்க க் 	இைடயில்	வாழ்ந்ேதன்.	தமிழர்	வி தைலக்	 ட்டணி ம்	பின்
வி தைல	இயக்கங்க ம்	ஈழப்	 லத்திேல	மி ந்த	ெசல்வாக்ேகா
திகழ்ந்தார்கள்.	1977	மற் ம்	1981,	1983	ல்	தமிழர்கள்	மீ 	இலங்ைக	இனவாத
அர 	ெப ம்	இனப்ப ெகாைலகைள	நிகழ்த்திய	காலத்தில்	நான்	வாழ்ந்ேதன்.
ஆ தந்	தாங்கிய	தமிழ்	இயக்கங்களின்	எ ச்சிக் 	பின்பாக	அ வைர
கணிசமான	மக்கள்	ஆதரேவா 	இயங்கி	வந்த	கம் னிஸ்ட்	கட்சிக ம
சாதிெயாழிப் 	இயக்கங்க ம்	 ப்பாக்கிகளால்	ெமளனமாக்கப்பட்டன.	தமிழ்க்

ந்ேதசியத் க் 	எதிரான	எந்தெவா 	க த் ம்	ேபாராளிகளால்
அ மதிக்கப்படவில்ைல.	இன,	பண்பாட் ,	சாதிய,	வர்க்க	ஒ க் ைறக்கான
தீர் ம்,	வி தைல ம்	தனித்	தமிழீழத்திேலேய	சாத்தியம்	என் 	நாங்கள்	நம்ப
ைவக்கப்பட்ேடாம்.	ெவலிகடச்	சிைறயில்	53	அரசியல்	ைகதிகள்	அரசின்	சதியால்
ப ெகாைல	ெசய்யப்பட்ட	நிகழ் ம்	ெதற் ,	ேமற் ப்	பிரேதசங்களிலி ந்
வடக் க் 	தமிழர்கள்	கப்பல்களில்	அகதிகளாய்	வந் 	ேசர்ந்த	த ணங்க ம்
என்ைன	இயக்கின.	இயக்கத்தில்	இைணந் 	ெகாண்ேடன்.	அப்ேபா 	எனக் ப்
பதிைனந் 	வய 	- ழந்ைதப்	ேபாராளி-	எனி ம்	இயக்கத்தின்	 த்த	ஆ தக்
கண்ேணாட்டத்தி ள் ம்	அவர்களின்	அப்பட்டமான	வல
சாரித்தனத்தி ள் ம்	ஒ 	பாஸிஸ	இயக்கத்ைத	ஒத்த	அவர்களின்	இயக்க
ஒ ங் 	 ைறக க் ள் ம்	என்னால்	 ன் 	வ டங்க க் 	ேமல்
தாக் ப்பி க்க	 யவில்ைல.	
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எ ேம	ெசய்ய	 யாமல்	ைபத்தியம்	பி த்தவன்	ேபால	இ ந்ேதன்.அப்ேபா
எனக் ப்	பதிெனட் 	வய .	என்	 ன்ேன	எந்த	வழிக ம்	இ க்கவில்ைல.
அ த்த	வ டம்	இந்திய	அைமதிப்பைட	அங் 	வந் 	ேசர்ந்த .	இந்திய
இரா வத் க் ம்	 லிக க் ம்	 த்தம்	 ண்ட	உடேனேய	தமிழர்கள்	இலங்ைக
இரா வத்திடம்	 ட	அ பவித்திராத	அடக் ைறகைள	இந்திய	இரா வம்



தமிழர்கள்	மீ 	ஏவிய .	அ வைரயில்	இலங்ைக	இரா வம்	ெசய்தி ந்த
ெகா ைமகைள	இந்திய	இரா வம்	ஒேர	வ டத்தில்	ெசய் 	 த்த .	இந்திய
இரா வத்தால்	இரண்டாயிரத் க் ம்	அதிகமான	அப்பாவிக ம்	ெபண்க ம்
ழந்ைதக ம்	ெகால்லப்பட்டனர்.	இந்திய	இரா வம்	கணக்கற்ற	பாலியல்

வல் ற கைள	சி மிகள்	மீ ம்	ெபண்களின்	மீ ம்	நிகழ்த்திய .ெபா மக்களின்
யி ப் கள்	மீ 	விமானங்களில்	இ ந் 	 ண் 	ெபாழிந்த .	காரணங்கேள

இல்லாமல்	மக்கள்	சிைறபி க்கப்பட் 	சித்திரவைத	ெசய்யப்பட்டார்கள்.	அவமானப்
ப த்தப்பட்டார்கள்.	உண்ைமயில்	இலங்ைக	இரா வத்தாேலா	 லிகளாேலா
ெசய்யப்பட	 யாத	ஒன்ைற	என்	விடயத்தில்	இந்திய	இரா வத்தினர்
நிகழ்த்தினார்கள்.	இந்திய	இரா வத்தாேலேய	அப்ேபா 	நான்	நாட்ைட	விட்
ெவளிேயறிேனன்.	அவர்களின்	காட்டாட்சியின்	கீழ்	எங்கள்	கிராமங்கள்	இ ந்த
காலங்களில்	தான்	நான்	என்	நாட் லி ந் 	 ரத்தப்பட்ேடன்.	
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அப்ேபா 	பிரான் க் 	வ மள க் 	என்னிடம்	பணம்	இ க்கவில்ைல.
இலங்ைகயிலி ந் 	 தலில்	தாய்லாந் க் த்	தான்	ேபாேனன்.	அய்க்கிய	நா கள்
சைபயின்	அகதிக க்கான	ஆைணயத்தின்	பராமரிப்பின்	கீழ்	அரசியல்
அகதியாகச்	சில	வ டங்கள்	பாங்ெகாக்கின்	 றநகர்	ஒன்றில்	வாழ்ந்ேதன்.
அப்ேபா 	ஆசியாவில்	இ ந் 	அய்ேராப்பா	அெமரிக்கா க் 	 லம்ெபய ம்
அகதிகளின்	-ெவள்ைளயர்களின்	ெமாழியில்	ெசான்னால்-	சட்ட	விேராத

ேயற்றவாசிகளின்	ஒ 	சந்திப் 	சந்திப் 	ைமயமாக,	இைடவழியாக	பாங்ெகாக்
இ ந்த .	அங்கி ந் 	1993	ல்	பிரான் க் 	வந்ேதன்.	
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சிங்களப்	ேபரினவாத	அரசின்	ெதாடர்ச்சியான	ஒ க் 	 ைறகள்	தான்
வி தைலப்	 லிகளின்	இ ப் க் 	காரணம்	என்பதில்	எனக் 	எ வித	மாற் க்
க த் ம்	கிைடயா .	அரச	ஒ க் 	 ைறகள்	ேதாற் வித்த	ஒ 	வி தைல
இயக்கத்தின்	இன்ைறய	நிைல	எவ்வா 	இ க்கிற ?	இன் 	வி தைலப் லிகள்
ற் தான	வல சாரிகளாக	உ ெவ த் 	இ க்கிறார்கள்.

அெமரிக்காவின ம்	அய்ேராப்பிய	 னியன ம்	ஒவ்ெவா 	உத்தர க் ம்
அவர்கள்	அ பணிகிறார்கள்.	தங்க ைடய	ெபா ளாதாரக்	ெகாள்ைக	திறந்த
ெபா ளாதாரக்	ெகாள்ைக	தான்	என் 	 லிகளின்	தைலவர்	அறிவித்தி க்கிறார்.
ெவட்கம்!	பிரபாகரனின்	இடம்	இப்ேபா 	ஒ 	வி தைல	இயக்கத்	தைலவனின்
இடம்	அல்ல.	அவர்	ஒ 	 த்தப்	பிர 	(	war	lord)	மட் ேம.	ஏெனனில்	ஒ 	மக்கள்
வி தைல	இயக்கத் க் ரிய	எந்தப்	பண் க ம்	L.T.T.E	இயக்கத்திடம்	அறேவ
கிைடயா .	என்	ச கத்தில்	நில ம்	ெகா ரமான	சாதியத்ைத	ஒழிக்கப்	 லிகள்



எந்தத்	திட்டத்ைத ம்	 ன்	ைவக்க மில்ைல	நைட ைறப்ப த்த மில்ைல.	இ
தவிர	காலம்	காலமாக	ஈழத் 	தமிழர்கேளா 	இைணந் 	வாழ்ந் 	வ ம்
ஸ்லிம்கள்	மீ 	அவர்கள்	நடத்திய	வன் ைறைய	மன்னிக்கேவ	 யா .

வடப தியில்	வாழ்ந்த	அத்தைன	 ஸ்லீம்கைள ம்	 லிகள்	ஒேர	இரவில்
வடப திைய	விட் 	ெவளிேயற்றினார்கள்.	அ ம்	எப்ப ?	 ற் 	 தாக

லீம்களின்	ெசாத் க்கைளக்	ெகாள்ைளயிட்ட	பின்ேப	விரட் னார்கள்.	பரம்பைர
பரம்பைரயாய்	அந்த	மண்ணில்	வாழ்ந்த	இஸ்லாமிய	மக்கள்	தம்ேமா 	500
பாய்கள்	மட் ேம	எ த் ச்	ெசல்ல	அ மதிக்கப்பட்டார்கள்.கடந்த	 ன்

வ டங்களாக	இலங்ைக	அர க் ம்	 லிக க் ம்	இைடயில்	 த்த	நி த்தம்
கைடப்பி க்கப்பட் 	இ 	சமாதான	காலமாக	இ 	தரப்பினரா ம்
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .	இந்த	சமாதான	காலத்தில்	மட் ம்	மாற் 	இயக்க
உ ப்பினர்களில்	300	ேபர்	வைரயில்	 லிகள்	ெகான்றி க்கிறார்கள்.	நடந்த	ேபச்
வார்த்ைதகளில்	வடக் 	கிழக் க்கான	அதிகாரத்ைத	தம 	இயக்கத்திற்க்
ெபற் க்	ெகாள்வேத	 லிகளின்	ேநாக்கமாக	இ ந்த .	அதாவ 	இன் 	நில ம்
ச க	ஒ ங் க க் ள்	தமக்கான	அதிகாரம்.	இன் 	இலங்ைக	மீதான
அெமரிக்காவின்	வல்லாண்ைம	சந்ேதகத்திற்க் 	இடமின்றி	நி பணமாகி ள்ள .
அெமரிக்க	இரா வத் டன்	இலங்ைக	இரா வம்	 ட் ப்பயிற்சிகளில்	–
இந்தியா	 ட	–	ஈ ப கிற .	தாய்லாந்தில்	இலங்ைக	அர க் ம்	 லிக க் ம்
இைடயில்	ேபச் 	நடந்த	ேபா 	இ 	தரப் க் ம்	அெமரிக்கப்	பைடயினர்	தான்
பா காப் 	வழங்கினார்கள்,	அல்ல 	கண்காணித்தார்கள்.
ஏகாதிபத்தியத்தின ம்	 லிகள்	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்	யாழ்
ேமட் க் யினர ம்	வர்க்க	நலன்கள்	ஒன்றானைவ.	இந்த	இடத்தில்	 லிகைளச்
சில	ேமற் 	நா கள்	தைட	ெசய் ள்ளனேவ?	என் 	நீங்கள்	ேகட்கலாம்.	ஆனால்
அேத	ேமற் 	நா கள்	தான்	 லிகைள	ஈழத்	தமிழ்- லீம்களின்
ஏகப்பிரதிநிதிகளாக	அங்கீகரித் ப்	ேபச் வார்த்ைத	ேமைசக க் 	அைழத் ச்
ெசன்றி க்கிறார்கள்,	ேபச் வார்த்ைதக் 	அ சரைணயாளர்களாக
இ க்கிறார்கள்	என்பைத ம்	நீங்கள்	கவனிக்க	ேவண் ம்.	மீண் ம்	ெசால்கிேறன்
ேமற் 	நா களின ம்	இலங்ைக	ஆட்சியாளர்களின ம்	வி தைலப்	 லிகளின ம்
வர்க்க	நலன்கள்	ெபா வானைவ.எந்த	ேநரத்தி ம்	 லிகள்,	அவர்கைளத்
தைடெசய்த	அேத	நா களின்	ெசல்லப்	பிள்ைளகளாக	எ பி களாக	ஆகச்
சாத்தியங்கள்	உ வாகா 	என 	 றி	வி வதற்கான	அரசியல்	த க்கங்கள்
ஏதாவ 	நம்மிடம்	உள்ளனவா?	அதற்கான	தடயத்ைதத்	தன் ம்	 லிகள்	நமக்
விட் 	ைவக்கவில்ைலேய!	தம 	கடந்த	கால	அரசியல்	நடவ க்ைககளின்	 லம்
தம்ைமெயா 	ஏகாதிபத்தியச்	சாய் ள்	
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அப்ப யா	ெசால்கிறார்கள்?	ச க	ஒ க்கங்கள்	எனச்	ெசால்லப்ப பவற்ைற	நான்
கைட	பி க்காததினா ம்	ெசாந்த	வாழ்வி ம்	எ த்தி ம்	காதல்,	ேசர்ந்
வாழ்வ ,	 ம்பம்,	 ழந்ைதகள்	ேபான்றவற்ைற	நான்	ம த் 	வ வதா ம்
ேவைல,	ெதாழில்	ேபான்றவற்றில்	அக்கைறயற்றி ப்பதா ம்	என 	ேபாைதப்
பழக்கத்தா ம்	என்	 றித் 	இப்ப ெயா 	விம்பம்	ஏற்பட் க்கலாம்.ஆனா ம்
கட்டாய	உைழப்ைப	வலி த் ம்,	மனிதர்கைளத்	ெதாடர்	கண்காணிப்பிற் ள்
ைவத்தி க் ம்	அய்ேராப்பிய	நவீன	 தலாளிய	ச க	அைமப்பில்	 ைமயான
Rogue	மனநிைலயில்	வாழ்வ 	 யாத	காரியமாய்த்தானி க்கிற .
வீரத்ைத ம்	தியாகத்ைத ம்	தனிமனித	ஒ க்கத்ைத ம்	ஆண்ைமைய ம்
ேதசபக்திைய ம்	ெமாழிப்பற்ைற ம்	உைழப்ைப ம்	ெகாண்டா ம்	நம 	தமிழ்ச்
ழலிேலா	இயக்கப்	ேபாராளியாகேவா	கட்சி	ஊழியனாகேவா	இ ப்பைதவிட

Rogue	மன	நிைலயில்	வாழ்வ 	சவாலான .	வன் ைற ம்	ஒ ங் க ம்
நிைறந்த	இந்தச்	ச க	அைமப்பில்	பித் நிைல	அல்ல 	Rogue	மனநிைலையத்
தக்க	ைவத்தி ப்பதால்	மட் ம்தான்	ஒ வர்	தன்ைனச்	 தந்திர	உயிரியாகத்
தன்னளவில்	உணர்ந் ெகாள்ள	 ம்	என்ேற	நான்	க கிேறன்.
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நான்	ேபாைரப்	பற்றி ம்	 கலிடத்ைதப்	பற்றி ம்	இயக்கத்ைதப்	பற்றி ம்

ம்பத்ைதப்	பற்றி ம்	ேதசியவாதத்ைதப்	பற்றி ம்	சாதிையப்	பற்றி ம்	காதைலப்
பற்றி ம்தாேன	கைதகைளச்	ெசால்கிேறன்.	இைவகள்	அைனத் ம்	ேகலிக் ம்
கிண்ட க் ம்	உரியைவகள்தாேன!	இந்த	வலிைம	ெபா ந்திய	சாமான்கைள
எதிர்ெகாள்ள	ைநயாண் ையத்	தவிர	என்னிடம்	ேவெறந்த	ஆ தங்க ம்
தற்ேபா 	ைகவசமில்ைல.
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நீங்கள்	தவறாகப்	 ரிந் ெகாண் க்கிறீர்கள்.	ெகாரில்லா	நாவலில்
சித்திரிக்கப்பட் ள்ள	என் ைடய	கிராமம்	ஈழத்தின்	 க் ெவட் த்
ேதாற்றமல்ல.	என 	கிராமத்தில்	மக்க க் 	1984களில்	அன்றாட	அரிசிைய ம்
மீைன ம்	ெபற் க்ெகாள்வ தான்	ஒேர	அரசியல்.	அரசியல்	கட்சிகளின்
கிைளகேளா	ெகா கேளா	உ ப்பினர்கேளா	எங்கள்	கிராமத்தில்	கிைடயா .
தீப்ெபட் ெயன்றால்	யாைன	மார்க்	தீப்ெபட் ,	சவர்க்காரெமன்றால்	சன்ைலட்
சவர்க்காரம்,	ைசக்கிெளன்றால்	ரலி	ைசக்கிள்	வாக் ப்	ேபா வெதன்றால்	உதய
ரிய க் ப்	ேபா வ 	என்பைவதான்	கிராம	மக்களின்

வாழ்க்ைகயாயி ந்த .அவர்களின்	ஏழ்ைம ம்	அறியா	ைம ம்	அவர்கைளத்
தமக்கான	அரசியல்	 றித் ச்	சிந்திக்கவிடவில்ைல.	அவர்களில்	பலர்	‘மகாத்மா’
காந்தியின்	மகள்தான்	இந்திராகாந்தி	என் ட	நம்பிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.
அவர்களிடம்தான்	இந்திராவின்	மரணம்	ஒ 	மா 	ெசத்த 	ேபான்ற	சலனத்ைத
ஏற்ப த்திய .	ஆனால்	இந்திராகாந்தியின்	சா 	யாழ்ப்பாணத்
ேமட் க் களிைடேய ம்	தமிழ்த்	ேதசிய	வி தைல	இயக்கங்களின்
இைளஞர்களிடம்	ெப ம்	பதற்றத்ைத	உ வாக்கியி ந்த .	அப்ேபா 	எங்களின்
ைககளில்	சீக்கியர்கள்	யாராவ 	சிக்கியி ந்தால்	யாழ்ப்பாணத்தில்	அவர்கைள
உயி டன்	சமாதியாக்கியி ப்ேபாம்.	அவ்வள க் 	எங்க க் 	இந்திரா	கி க் ப்
பி த்தி ந்த .	யாழ்ப்பாணம்	 வ ம்	இந்திராகாந்தியின்	சாைவெயாட் க்
கண்ணீர்	அஞ்சலிக ம்	வீரவணக்கக்	 ட்டங்க ம்	நடத்தப்பட்டன.அப்ேபா
ஆயிரக்கணக்கான	ஈழப்ேபாராளிகள்	தமிழகத்தி ம்	உத்தரப்பிரேதசத்தி ம்
இந்திய	இரா வத்தினரால்	பயிற் விக்கப்பட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	‘1985
ெபாங்க க் த்	தமிழீழம்’	என் 	கட் விடப்பட் ந்த	கைதயாடலின்	மீ 	ெப த்த
இ யாக	இந்திராவின்	சா 	இறங்கிய .
1977ல்	இலங்ைகயில்	ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனா	ஆட்சிையக்	ைகப்பற்றிய டன்
அவரின்	ெவளிப்பைடயான	அெமரிக்க ட ம்	சீனா ட மான	உற கள்,	 தந்திர
வர்த்தக	வைலயம்	என்ற	ெபயரில்	ேமற் 	நா களின்	ெதாழிலாதிக்கம்
இலங்ைகயில்	நிலவ	வழிெசய்த ,	சிறிமாேவா	பண்டாரநாயக்க	அ வைர
கைடப்பி த் 	வந்த	இந்தியா க் 	அ பணி ம்	ெகாள்ைகைய
ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனா	ைகவிட்ட 	ேபான்ற	காரணிகளால்	இந்திய	ஆ ம்
வர்க்கம்	இலங்ைகயில்	அரசியல்	உ திப்பாடற்ற	நிைலைமகைளத்	ேதாற் வித்
இலங்ைக	அரைசத்	தன 	 ரண	கட் ப்பாட் ற் ள்	ெகாண் வரேவ



ஈழப்ேபாராளிகைளக்	க விகளாகப்	பயன்ப த்திக்ெகாண் ந்த .	ேபாதிய
அள க் 	உள்நாட் 	 த்தம்	 ண்ட ம்	அைதச்	சாக்காக	ைவத் 	இந்தியா
இலங்ைகயின்	இைறைமயில்	ேநர யாகேவ	தைலயிட்ட .	1985ல்	திம் வில்	நடந்த
ேபச் 	வார்த்ைதக ம்	1987ல்	ெசய்யப்பட்ட	இலங்ைக	–	இந்திய	ஒப்பந்த ம்
அைதத்	ெதாடர்ந்த	இந்திய	அைமதிப்பைடயின்	ஆக்கிரமிப் ம்	 ற் 	 தாக
இந்திய	ஆ ம்	வர்க்கங்களின்	பிராந்திய	நலன்	என்ற	நிைலயிலி ந்ேத
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.	அதனால்	தான்	இலங்ைக	–	இந்திய	ஒப்பந்தம்	சிங்கள
மக்களா ம்	எதிர்க்கப்பட்ட ,	தமிழர்களா ம்	எதிர்க்கப்பட்ட .	ஆனால்
ெதாண் களில்	ேசாவியத்	 னியனின்	உைடவால்	உலக	அரசியலில்
அெமரிக்கா	தனிப்	ெப ம்	வல்லரசாக	உ வாகிய ,	இலங்ைகயில்	ேமற்
நா களின்	 லதன ம்	ேமற் 	நா களில்	இலங்ைக	அகதிக ம்	 விந்
கிடப்ப 	ேபான்ற	காரணிகளால்	இந்தியாவால்	இப்ேபா 	ேநர யாக	இலங்ைக
அரசிய	லில்	ஆதிக்கம்	ெச த்த	 யவில்ைல.	இலங்ைக	இப்ேபா 	ேமற்
நா களின ம்	ஜப்பானின ம்	இந்தியாவின ம்	வலிைமகைளப்	பரிேசாதிக் ம்
களமாக	மாற்றப்பட் ள்ள .	உண்ைமயில்	இலங்ைக	தன 	அைனத் 	அரசியல்
ெபா ளியல்	இைறைமகைள ம்	இழந் 	 ற் தாக	ம காலனியாக்கப்
பட் ள்ள .	இலங்ைக	அரசின்	கதிேய	இ ெவன்றால்	வி தைலப் லிகளின்
கதிைய	ேயாசித் ப்	பா ங்கள்!	இல்லாத	இைறைமைய	அவர்கள்	எங்ேக	ேபாய்
இழப்ப .	இலங்ைக	அர க் ம்	 லிக க் மான	அைமதிப்	ேபச் வார்த்ைதைய
மட் மல்ல	 த்தத்ைத ம்	தீர்மானிக் ம்	ெநறிப்ப த் ம்	தீர்மானகரமான
சக்திகளாக	இந்த	அந்நிய	வல்லாதிக்கவாதிகேள	இ க்கிறார்கள்.	ஒ காலத்தில்
இலங்ைகயின்	இைறைம	ெவளிகளில்	இந்தியா	மட் ேம	 ைழந்த .	ஆனால்
இப்ேபா 	நடப்ப 	 ட் க்	ெகாள்ைள.	ஆனால்	இன்ன ம்	இந்திரா	காந்திைய
மட் மல்ல	எம்.ஜி.ஆைர ம்	ஈழத்தமிழர்களின்	காவல்	ெதய்வங்களாகக்
ெகாண்டா ம்	தமிழ்த்	ேதசியர்கள்	இ க்கிறார்கள்	என்ப 	மட் மல்ல	அவர்கள்
ஈழத் 	அரசியலில்	ெசல்வாக் ப்	ெபற்றவர்களாக மி க்கிறார்கள்.	வி தைலப்
லிகளின்	நிைலப்பாேட	அப்ப த்தாேனயி க்கிற !
	
உரிைமக க்காகப்	ேபாரா ம்	ஈழத்	தமிழர்க க் 	சர்வேதசத்தின்	 ரட்சிகரத்
ேதாழைமகள்	 க்கியமானைவ.	 றிப்பாக	இந்தியாைவ	எ த் க்ெகாண்டால்
எங்கள 	ேதாழைம	ெகாம் னிஸ் க ட ம்	நக்ஸல்பாரிக ட ம்	தானி க்க
ேவண் ம்.	ஆனால்	ஈழப்	ேபாராட்டத்ைத	தைலைம	தாங்கியவர்களின்
தாங் கிறவர்களின்	 ந்ேதசியவாத ம்	இஸ்லாமிய	எதிர்ப் ம்	கலாசார
அ ப்பைடவாத ம்	அதிவல சாரித்தன ம்	ஈழப்	ேபாராட்	டத்தின்	ஆதர
சக்திகளாக	ைவேகாைவ ம்	ெந மாறைன ம்	ராமதாைஸ ம்	பால்தாக்கேரைய ம்
தான்	திரட் 	ைவத்தி க்கிற .	‘ ட் ப்	 ைன	ெசத்த	எலிையத்தான்	பி க் ம்’
என்பார்கள்.
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நான்	ஒ ேபா ம்	இயக்கங்களின்	அைமப் களின்	ேதைவைய	ம த் ப்
ேபசியதில்ைல.	எதிரி	அைமப்பாகத்தான்	இ க்கின்றான்.	அவன்	அந்த
அைமப்ைபக்	கட் க்	காப்பதற் 	ெபாலிஸ்,	ஆ தப்பைடகள்,	நீதிமன்றம்,
சிைறச்சாைல	என் 	உபஅைமப் கைள ம்	தன்ைனக்	காப்பாற் ம்	சட்ட
ஒ ங் கைள ம்	தன்ைன	நியாயப்ப த் ம்	தத் வங்கைள ம்
கட் ைவத்தி க்கின்றான்.	பண்பாட் க் களில்	தன்	நலைனப்	பிரதிபலிக் ம்
க த்தாக்கங்கைள	மைறத் ம்	ைவத்தி க்கின்றான்.	இத்தைன	தந்திரமாக ம்
உ தியாக ம்	நி வப்பட் க் ம்	அைமப் க் 	எதிராகப்	ேபாரா வெதனில்	எதிரி
உ வாக்கி	ைவத்தி க் ம்	நி வனங்கைளச்	சிைதப்பெதனில்	நாம்	நிச்சயம்
அைமப்பாக	ேவண் ம்.	 ரட்சிகரக்	கட்சியாக	ேவண் ம்.
	
ஆனால்	வரலா 	 வ ம்	நம 	 ரட்சிகரக்கட்சிகளின்	பண் கைள	மீள்மதிப்பீ
ெசய் 	பா ங்கள்.	அவர்களின்	இலட்சியங்கள்	 தலாளியத்திற்
அதிகாரத்திற் 	எதிராகவி க் ம்	ேவைளயில்	அவர்களின்	அைமப் 	கட்சி
வ வங்கள்	 தலாளித் வக்	கட்சிகளின்	மாதிரியிேலேய
வ வைமக்கப்பட் க்கின்றன.	சனநாயகத் வ	மத்திய ,	 ரட்சிகர
நிைறேவற் க் 	என்ற	ஏேதாெவா 	 தான்	அைமப்பின்	
ேவைலத்திட்டத்ைத ம்	நிர்ணயிக்கிற .	பரந் பட்ட	மக்கள்திரளின்	வித்தியாசம்
வித்தியாசமான	பிரச்சிைனகைள	வர்க்கெமன்ேறா	ேதசிய	இனெமன்ேறா
இ வைரயான	நம 	அைமப் க்கள்	சாராம்சப்ப த்தி	வந்தி க்கின்றன.
வித்தியாசங்கைளச்	சாராம்சப்ப த் வ ,	அதிகாரத்ைத	ஓரிடத்தில்	 விப்ப
ேபான்ற	பண் களின்றி	அதிகாரம்	பரவலாக்கப்பட்ட	 ரட்சிகர
அைமப் க்கைளத்தான்	நாம்	கண்டைடய	ேவண் ம்.	அைமப் கள்	கட்சிகள்
றித் 	விமர்சனங்கைள	அய்ேராப்பியச்	 ழலி ம்	சரி	தமிழகச்	 ழலி ம்	சரி
ன்ைவத்த	நவீனத் க் ப்	பிந்திய	 க்கிய	சிந்தைனயாளர்கள்

இட சாரிகளாகேவ	இ ந்தார்கள்,	இ க்கிறார்கள்.	உ தியான	ஏகாதிபத்திய
எதிர்ப்பாளர்களாக ம்	தீவிர	ச க	அக்கைறயாளர்களாக ேம	இ ந்தார்கள்.
ஆனால்	இங்ேக	என்ன	நடக்கிறெதன்றால்	என்.ஜி.ஓ	க்களிட ம்	வல சாரி
அறி த் ைறக்	கட்டைமப் களி ம்	தஞ்சம்	 ந்தி க் ம்	அறி த் ைறயினர்,
அைமப் கள்	–	கட்சிகள்	 றித்த	நவீனத் க் ப்	பிந்திய	சிந்தைனகைள
எளிைமப்ப த்தித்	தம 	 ற்ற	உணர்ச்சிகைளத்	தணிப்பதற்கான	ஒளடதமாகத்
தடவிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	இந்த	விவாதங்க க் 	அப்பால்	நம 	 ழைலப்
ெபா த்தவைர	ஒ வைகயான	நக்ஸல்பாரி	மனநிைல	அறி ஜீவிக க் த்	ேதைவ
என் 	ெசால் ம்	அ.மார்க் டன்	நான்	 ைமயாக	உடன்ப கிேறன்.
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2002ேலேய	வன்னியில்	 லிகள்	 ட் ய	பத்திரிைகயாளர்	மாநாட் ல்
வி தைலப் லிகளின்	தைலவர்	தம 	இயக்கத்தின்	ெபா ளாதாரக்ெகாள்ைக
திறந்த	ெபா ளாதரக்	ெகாள்ைகதாெனன் 	பகிரங்கமாகேவ
பிரகடனப்ப த்தினார்.	இலங்ைகயில்	மின்சாரம்,	நீர்	வழங்கல்	ேபான்ற
ெபா ச்ேசைவகள் ட	அந்நிய	பன்னாட் 	நி வனங்களின்	ைககளிேல	வீழ்ந்
ெகாண் க்கின்றன.	இந்தியா	500	மில்லியன்	அெமரிக்க	ெடாலர்கள்	 தலீட் ல்
இலங்ைகயின்	கிழக் ப்	ப தியி ள்ள	சம் ரில்	ஒ 	அனல்மின்	நிைலயத்ைத
அைமக்கவி க்கிற .	‘ெவாய்ஸ்	ஒப்	அெமரிக்கா’	இன் ம்	இலங்ைகயில்
இயங்கிக்	ெகாண் 	 க்கிற .	இ 	 றித்ெதல்லாம்	 லிகள்	எப்ேபா ேம	வாய்
திறந்ததில்ைல.	நவீன	உலக	அரசியல்	வரலாற்றிேலேய	வி தைலப்	 லிகைளப்ேபால
ஏகாதிபத்திய	அ வ களான	ஒ 	ேதசிய	‘வி தைல’	அைமப்ைப	நீங்கள்
கண் க்க	 யா .	அண்ைமயில்	ஈராக்கிய	அதிபர்	சதாம்	உேசன்
அெமரிக்காவால்	 க்கிலிடப்பட் க்	ெகாைலெசய்யப்பட்ட	நிகழ்ைவ
எ த் க்ெகாள் ங்கள்,	இ வைரயில்	 லிகள்	சதாமின்	ெகாைலக்
வாயளவிலான	ஒ 	கண்டனத்ைதத்	தன் ம்	ெதரிவித்தார்களில்ைல.	 லிகள்
தலாளியத்தின ம்	உலகமயமாக்கலின்	ஆதரவாளர்கள்	மட் மல்ல	வி வாசமான

பா காவலர்க ம்	 ட.	வாரத்திற் 	ஒ ைற	ெவளிநாட் த்	 வர்கைள ம்
இராசதந்திரிகைள ம்	சந்திக் ம்	வி தைலப்	 லிகளின்	தைலவர்,	1987

மைலப்	ெபா க் ட்டத்திற் ப்	பின் 	கடந்த	இ ப 	வ டங்களாகப்
ெபா மக்கைளச்	சந்திக்கேவயில்ைல	என்பைத ம்	 றித் க்	ெகாள் ங்கள்.
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ேசாஸலிச	சமத் வக்	கட்சி,	 திய	ஜனநாயகக்	கட்சி	ேபான்ற	மிகச்சிறிய
அைமப் கள்	உலகமயமாக்கைலக்	க ைமயாக	எதிர்த் 	வ கின்றன.	லங்கா
சமசமாஜக்	கட்சி,	இலங்ைகக்	ெகாம் னிஸ்ட்	கட்சி	ேபான்ற	ெப ம்	கட்சிகள்
இட சாரிப்	பாைதயிலி ந் 	இனவாதப்	பாைதக் 	நகர்ந்
ெவ நாட்களாகின்றன.அவர்கள்	அரசின்	அைமச்சரைவயில்	இடம்	பி த் க்
ெகாண் 	உலகமயாக்க க் 	‘ெகாள்ைக’	விளக்கம்
ெகா த் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.	இன் 	சிங்களக்	கிராமப் ற	மக்களிட ம்
மாணவர்களிட ம்	ெப ம்	ெசல்வாக்ைகக்	ெகாண் க் ம்	ேஜவிபி	தன 	கடந்த
கால	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் ப்	பாரம்பரியத்ைதக்	ைகவிட் 	வாக் ப்



ெபா க்கிகளின்	 டாரமாகி	விட்ட .	 லிகளின்	கட் ப்பாட் ப்	ப திகைளப்
ெபா த்தளவில்	அங்ேக	எந்த	இட சாரிக்	கட்சிக் ம்	ெதாழிற்சங்கங்க க் ம்
இயங் வதற் 	அ மதியில்ைல.	மக்களின்	க த் ரிைம,	ேபச் ரிைம	அரசியல்
ட்டங்கள்,	ஆர்ப்பாட்டங்கள்	நடத் ம்	உரிைமகள்	அைனத் ேம	பாஸிசப்
லிகளால்	ம க்கப்பட் ள்ளன.	மக்க க் ச்	 தந்திரமாக	வாக்களிக் ம்
உரிைம டக்	கிைடயா .	உங்க க் 	ஒ 	பாப்பாப்பட் 	கீரிப்பட் தான்.	ஆனால்
எங்கள்	ேதசம்	 வ ேம	பாப்பாப்பட் 	கீரிப்பட் யாய்க்	கிடக்கிற .
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இப்ப 	எ த்தவீச் க் 	ஓ காலி,	கந்தலாண் ,	திரி வாதி,	தி த்தல்வாதி,
கைலப் வாதி,	காட்சிவாதி,	 ேராகி	என் 	பட்டங்கள்	கட் த்தாேன
நாசமாய்ப்ேபாய்	ந த்ெத வில்	நிற்கிேறாம்.	இலங்ைகயின்	 தலாவ
இட சாரிக்	கட்சியான	லங்கா	சமசமாஜக்	கட்சியின்	தைலவராகயி ந்த
ெகால்வின்	ஆர். .	சில்வா ம்	கட்சியின்	ெப ம்பான்ைம	உ ப்பினர்க ம்
ட்ராட்ஸ்கியவாதிகேள.	1939ல்	கட்சி	ஸ்டாலினின்	தைலைமயிலான	 ன்றாவ
அகிலத்தின்	மீ 	நம்பிக்ைகயின்ைமத்	தீர்மானத்ைத	நிைறேவற்றிய .	உலகம்

வ ம்	இட சாரிக்	கட்சிகளிலி ந் 	ட்ராட்ஸ்கிஸ் கள்	ெவளிேயற்றப்பட் க்
ெகாண் ந்தேபா 	இலங்ைகயின்	 தலாவ 	இட சாரிக்கட்சி,	கட்சியிலி ந்த
ஸ்டாலினிஸ் கைள	ெவளிேயற்றிய .	ஆக	இலங்ைகையப்	ெபா த்தளவில்
ஓ காலிப்பட்டம்	ஸ்டாலினிஸ் க க் 	என்ப 	வரலாற்றின்	 ரண்நைக.
	
மைலயக	மக்களின்	பிரசாஉரிைமைய	ேசனநாயக்க	அர 	பறித்தேபா
அதற்ெகதிராக	ல.ச.ச.	கட்சி	தீவிரமாகப்	ேபாரா ய .	தனிச்சிங்களச்
சட்டமேசாதா	விவாதத்தின்ேபா 	ட்ராட்ஸ்கிஸ் களான	என்.எம்.ெபேரரா ம்
ெகால்வின்	ஆர். .சில்வா ம்	பாரா மன்றத்தில்	ஆற்றிய	உைரகள்
க்கியமானைவ,	தீர்க்கதரிசனமானைவ.	“உங்க க் 	அைமதியான

அய்க்கியமான	ஒ 	இலங்ைக	ேவண் மா	அல்ல 	இரண்டாகத்	 ண்டாடப்பட்ட
இரத்தப்	ெப க்ெக த்த	ஏகாதிபத்தியப்	பிசா களால்	வி ங்கப்படப்ேபா ம்
இரண் 	இலங்ைககள்	ேவண் மா?	அதனால்	இந் 	ச த்திரம்	 வ ம்
ஏகாதிபத்தியப்	பிசா க க் 	இைரயா ம்”,	“இரண் 	ெமாழிகெளன்றால்
ஒ நா !	ஒ 	ெமாழிெயன்றால்	இ நா !”	என்றார்	ெகால்வின்	ஆர். .	சில்வா.
1964ல்	ல.ச.ச.கட்சி	அரேசா 	இைணந் ெகாண்டைதத்	ெதாடர்ந்
கட்சியிலி ந் 	ெவளிேயறியவர்களால்	1968ல்	ேதாழர்.	கீர்த்தி	பால ரியாைவ
ெசயலாளராகக்	ெகாண் 	 ரட்சிக்	ெகாம் னிஸ்ட்	கழகம்	ேதாற் விக்கப்பட்ட .
கழகம்	நான்காம்	அகிலத்தின்	அைனத் லகக்	 வின்	இலங்ைகக்கான
பிரிவாயி ந்த .	1990களில்	 ரட்சிக்	ெகாம் னிஸ்ட்	கழகம்	‘வடக் க்
கிழக்கிலி ந் 	சிறிலங்கா	இரா வேம	ெவளிேய !	தமிழ்	–	 ஸ்லீம்	-சிங்களப்



பாட்டாளிகளின்	அய்க்கியம்	ஓங்கட் ம்!!’	என்பைதேய	தன 	 தல்	 ழக்கமாய்க்
ெகாண் 	இயங்கிய .	நான்	1993லி ந் 	1997வைர	 ரட்சிக்	கம் னிஸ்ட்
கழகத்திற்காகப்	பிரான்ஸில்	ேவைல	ெசய்ேதன்.	இங்கி ந் 	வ கிற 	என்
ட்ெராட்ஸ்கியப்	பாரம்பரியம்.
	
இப்ெபா 	 ரட்சிக்	கம் னிஸ்ட்	கழகம்	ேசாஸலிச	சமத் வக்	கட்சியாகப்
ெபயைர ம்	பண்ைப ம்	மாற்றிக்	ெகாண் விட்ட .	எனக் ம்	கட்சியின்	மீ
ஆயிெரத்ெதட் 	விமர்சனங்கள்	உள்ளன.	ஸ்டாலினிசமா?	ட்ராட்ஸ்கிஸமா?	என்
கலிடப்	பத்திரிைககளில்	 ரட் த்தனமான	விவாதங்களில்	ஈ பட்ட	காலத்ைத ம்
நான்	கடந் 	வந் விட்ேடன்.	ஆனால்	லிேயான்	ட்ெராட்ஸ்கி	என்ற	ஆ ைமமீ
எனக் ள்ள	ஈ பா 	இன்ன ம்	அப்ப ேயதா ள்ள .	மார்க்ஸிய
இயக்கத்திற் ள்	காரல்	மார்க் க் 	அ த்தப யாகத்	ேதான்றிய	இலக்கிய
ஆ ைம	ட்ெராட்ஸ்கிேய	என்பார்கள்.	பிரஞ் 	எ த்தாளர்	ஆந்ேர	பிரட்ட ம்
ெமக்ஸிேகா	ஓவியர்	ரிேவரா ம்	இைணந் 	1938ல்	ெவளியிட்ட	 கழ்ெபற்ற
அறிக்ைகயான	‘ தந்திரமான	 ரட்சிகரக்	கைலைய	ேநாக்கி’	என்ற	அறிக்ைகக் ப்
பின்னணியிலி ந்தவர்	ட்ராட்ஸ்கிேய.	கைல	இலக்கியத்தின்	 தந்திரம்	 றித்த
அவரின்	க த் க்கேள	எனக் 	இப்ேபா ம்	வழிகாட் .
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ஈழத்தில்	சாதியில்ைல	என்றால்	பத்மநாபன்	தன்	ெபய க் ப்	பின்னால்	இன்ன ம்
எ வித	 ற்ற ணர் மில்லாமல்	ேபாட் க் ம்	‘அய்யர்’	பட்டத்ைத ம்	இயல்
வி ேதா 	ேசர்த் 	இவ க் 	ெராரன்ேடா	பல்கைலக்கழகமா	ெகா த்த ?	இந்த
மாபாவி	ெவ ம்	சாதி	அபிமானி	மட் மல்ல	அய்ேராப்பிய	 லம்ெபயர்
இலக்கியச் ழலில்	ஆட்காட் யாக,	தைலயாட் யாக ம்	இ ந் 	வ கிறார்.
‘ ன்றாவ 	மனிதன்’	என்ெறா 	சிற்றிதழ்	இலங்ைகயிலி ந்
ெவளியிடப்ப வைத	நீங்கள்	அறிந்தி ப்பீர்கள்.அந்த	இதழ்	சனநாயத்ைத ம்
க த் ரிைமைய ம்	 க்கிய	ேகாரிக்ைககளாக	 ன்னி த்தித்
ேதாழர்.எம்.ெபௗஸரால்	நீண்ட	காலங்களாகேவ	ெவளியிடப்ப கிற .	கடந்த
வ டம்	இலண்டனில்	நடந்த	இலக்கியச்	சந்திப் க்காகத்	ேதாழர்களால்	ெபௗஸ ம்
அைழக்கப்பட் ந்தார்.	அப்ேபா 	இலக்கியச்	சந்திப் 	ஏற்பாட் க்	 வில்	இடம்
ெபற்றி ந்த	பத்மநாபன்	ெபௗஸரின்	வ ைகையத்	த த் 	நி த்த	 யன்றார்.
எனி ம்	மற்ைறய	சந்திப் 	ஏற்பாட் த்	ேதாழர்கள்	ெபௗஸைர	அைழப்பதில்
உ தியாக	நின்றார்கள்.	உடேன	சந்திப் 	ஏற்பாட் க்	 விலி ந் 	விலகிய	இந்தத்
ட்டப்	பார்ப்பனர்	ெபௗஸர்	ஒ 	இஸ்லாமியப்	பயங்கரவாதி,	அல்ைகதாவின்
லிப்பைட	என்ெறல்லாம்	வதந்திகைள	உ வாக்கி	உலவவிட்டார்.	இந்த	வதந்தி	 லி

ஆதர 	இைணயத்தளங்களி ம்	பிர ரிக்கப்பட்ட .	இதனால்	ெபௗஸ க்



ெப த்த	சிரமங்கள்	ஏற்பட்டன.	இ 	 றித் 	ெபௗஸர்	வழங்கிய	ேநர்காணைலத்
ேதாழர்கள்	இப்ேபா ம்	thenee.com	என்ற	இைணயத்தளத்தில்	ப க்கலாம்.
ஆனால்	பத்மநாபைனக்	ேகட்டால்	ஈழத்தில்	சாதிமட் மா	இல்ைல…	 ஸ்லீம்கள்
மீதான	 லிகளின்	அடக் ைற ம்	தானில்ைல	என் தான்	ெசால்வார்.
	
எஸ்.	ெபா.	ஈழத்தில்	சாதியில்ைல	என் 	ஒ ேபா ம்	ெசால்லியி க்கமாட்டார்.
அவர்	அண்ைமயில்	எ திய	தன்வரலாற் 	 லான	வரலாற்றில்	வாழ்தலில்	 ட
ஈழத்தின்	சாதிக்ெகா ைமகைளப்	பற்றி	விரிவாகேவ	எ தியி க்கிறார்.
ெகாம் னிஸ்ட்	கட்சியின்	ெபாலிட்பீேரா	உ ப்பினரான	 .ைவத்தியலிங்கம்	 டத்
தன்னிடம்	சாதி	பாராட் யைத	அவர்	அந்த	 லில்	பதி 	ெசய்தி க்கிறார்.
ஆனால்	 லிகள்	தைலெய த்த	பின் 	ஈழத்தில்	சாதிெயா க் ைறகள்
ைறந்தி க்கின்றன	என	எஸ்.ெபா	ெசால்லியி க்கக் ம்.	இன் 	ஈழத்தில்

தீண்டாைமக்	ெகா ைமகள்	ஓரள க் 	 ைறந்தி க்கிறெதன்றால்	அைதக்
ைறத்த	ெப ைம	எஸ்.ரி.என்.நாகரத்தினம்,	ேக.டானியல்	ேபான்றவர்கள்

தைலைம	தாங்கிய	தீண்டாைம	ஒழிப் 	ெவ சன	இயக்கத்ைதேய	ேச ம்.	 லிகள்
உட்பட	எல்லாத்	ேதசிய	வி தைல	இயக்கங்க ேம	சாதிப்பிரச்சிைனகைள
ைகயிெல க்கத்	தயங் கிறார்கள்.	என்ைறக் 	அவர்கள்	சாதிய	ஒழிப்ைப

வ மாக	உண்ைமயாக	 ன்ென க்கிறார்கேளா	அன் 	அவர்கள்	ஈழத்
ெவள்ளாளர்களால்	 ற் 	 வ மாகக்	ைகவிடப்ப வார்கள்	என்பைத	அவர்கள்
நன் 	உணர்ந்தி க்கிறார்கள்.	சாதியத்தின்	ேவர்கள்	அதன்	வரலாற் ரீதியான
இயங் ைறைமகள்,	இந் ப்	பண்பாட் த்தளத்தில்	அதன்	அைசக்க	 யாத
வலிைம,	ஈழத் 	ஆதிக்க	சாதிகளின்	சாதியக்	 ட் மனம்,	அரசியல்-
ெபா ளியல்-	பண்பா 	–	இலக்கியம்	என	அைனத் த்	தளங்களி ம்
நிைறந்தி க் ம்	அதன்	ஆதிக்கம்	என்பவற்ைறச்	சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப,
தீண்டாைம	ஒழிப் 	ெவ சன	இயக்கத்தின்	ெதாடர்ச்சியால்தான்	நாம்
எதிர்ெகாள்ள	 ம்.	சாதிய	வி தைலைய	ைமயச்	சிந்தைனயாக	இலட்சியமாக
வரித் க்	ெகாண்ட	தலித் களின்	தைலைமயில்	அைமந்த	ஓர்	அைமப்பால்தான்
ஈழப் லத்திலி ந் 	சாதிைய	ஒழிக் ம்	திைசயில்	ேநர்ைம ட ம்	உ தி ட ம்
ெசயற்பட	 ம்.	அைத	வி த் 	சாதியத்ைத	ஒ 	ேப ெபா ளாகேவ
ெகாள்ளாத	தமிழ்த்	ேதசியம்	சாதியத்ைத	ெவற்றிெகாள் ெமன்ப
மடைமத்தனம்.	 த்தரா ம்	மார்க்ஸியத்தா ம்	சாதிக்க	 யாதைதக்	ேகவலம்
பாஸிசம்	சாதித் வி ெமன்றா	எஸ்.ெபா	நம் கிறார்!
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பதில்	மிக ம்	எளிைமயான .	உங்க க் 	ஒ 	ேஜாதிபா	 ேல ம்



அேயாத்திதாஸ ம்	அம்ேபத்க ம்	ெபரியா ம்	இ ந்தார்கள்.	எங்க க்ெகன்
யா மில்ைலேய.	நாங்கள்	ேக.டானியைல	தலித்	இலக்கிய	 ன்ேனா 	என்
நி வைத	யார்	ஏற் க்ெகாள்கிறார்கேளா	இல்ைலேயா	டானியல்	இப்ேபா
உயி டன்	இ ந்தால்	அவர்	நிச்சயமாக	ஏற் க்ெகாண் க்கமாட்டார்.	டானியல்
தன 	இ திக்காலம்	வைர	ெகாம் னிஸ்டாகேவ	வாழ்ந்தவர்.	அவர்	சாதிய
ஒழிப்பிற்காகத்	தன்ைன	 ற் தாக	அர்ப்பணித் ப்	ேபாரா ய	ேபாதி ம்	அவர்
கட்சியின்	விதிக க் 	உட்பட்ேட	இயங்கேவண் யி ந்த .	அவர்	அங்கம்	வகித்த
சீனச்	சார் க்	ெகாம் னிஸ்ட்	கட்சி	ஈழத் ச்	ச க	அைமப்பின்	பிரதான
ரணாகச்	சாதியத்ைத	அைடயாளம்	காணவில்ைல.	தவிர ம்	இந் மத

ஒழிப்ைபேயா	தலித் கள்	ப த்த	மதத்தில்	இைணவைதேயா	அவர்கள்
ஆதரிக்க மில்ைல.	கட்சியின்	தைலைம	ெவள்ளாளர்களிடேம	இ ந்தைத ம்	நாம்
கவனிக்க	ேவண் ம்.	டானியல்	கட்சியில்	நிம்மதியாக	இ ந்தார்	என்
ெசால்வதற்கில்ைல.	அவர்	நான் 	தடைவகள்	கட்சியிலி ந்
நீக்கப்பட் க்கிறார்.	இந்த	நீக்கங்கைள	டானியலின்	சாதிய	வி தைல
ன்ேனாக் ம்	கட்சியின்	வர்க்க	வி தைல	 ன்ேனாக் ம்	இைடெவட் க்

ெகாண்ட	 ள்ளிகளாகத்தான்	நாம்	க த	ேவண் யி க்கிற .
டானியலின்	எ த் க்களிலி ந் 	அவ ம்	மர 	மார்க்ஸியர்கைளப்	ேபாலேவ
சாதியத்ைத	நிலமானிய	ச க	அைமப்பின்	விைளவாக ம்	சாதி	வர்க்கப்
ரட்சி டன்தான்	 க் 	வ ம்	என் ம்	க திக்	ெகாண் ந்தார்	என் தான்
உணர	 கிற .	இ 	சாதியம்	 லிகளால்தான்	 க் 	வ ம்	என்ற	க த்ைதக்
காட் ம்	எத்தைனேயா	மடங் 	ேமலான 	என்றா ம்	இன்ைறய	தலித்
அரசிய க் ப்	ெபா ந்தாத	பார்ைவ.	இைதத்தான்	எங்களிடம்	ெபரியா ம்
அம்ேபத்க ம்	இ ந்தி க்கவில்ைல	என் 	ெசான்ேனன்.இங்ேகதான்	டானியைல
அரசியலாக்க	 யாத	பிரச்சிைனயி க்கிற .	டானிய ம்	அவர 	ேதாழர்க ம்
விட்ட	இடத்திலி ந் 	நாங்கள்	ெதாடங்கலாேமெயாழிய	அவர்களின்	அரசியைல
அ ெயாற்றிச்	ெசல்வ 	 யாத	காரியம்.	இதில்	காலக்	 ழப்பம்	எ மில்ைல.
த்த ம்	அம்ேபத்க ம்	ெபரியா ம்	டானியல்	காலத்தி ம்	தலித்	வி தைல
அரசிய க் 	வழிகாட் களாக	ஆசான்களாக	இ ந்தி க்கிறார்கள்.	இன்ைறய
தலித்	வி தைல	அரசிய க் ம்	வழிகாட் களாக	யி க்கிறார்கள்.
	
���������������	�������������	���������
�����������	����	�����������	�����������	��
��������������	��������������?	
	
பின்நவீனத் வநிைல	என்ப 	ஒ 	தத் வேமா	அரசியல்	இயக்கத்தின்
ேவைலத்திட்டேமா	இலக்கியக்	ேகாட்பாேடா	கிைடயா .	அ 	அறிதல்	 ைறகளின்
ெதா ப் .	பின்நவீன	அறிதல் ைறகள்	தமிழில்	அறி கப்ப த்தப்பட்டேபா 	அ
ேமற்கிேலேய	காலாவதியான	ேபாக் 	என் 	ெடர்ரி	ஈகிள்டன்	ேபான்றவர்கைளச்
சான்றாதாரங்களாக	நி த்தி	இங் 	எதிர்ப் த்	ெதரிவிக்கப்பட்ட .	ஆனால்	இன்



ேமற்கத்திய	அறி த் ைறைய	பின்	நவீனத் வப்	 தம்	பி த்
ஆட் க்ெகாண் தானி க்கிற .	இலக்கிய,	அரசியல்,	ெமாழியியல்	 ைறகளில்
ஆரம்பித்த	பின்நவீனத் வ	ஆய் ைறகளின்	வீச் 	இன் 	பல்கைலக்கழக
பாடவிதானங்களி ம்	 க்கியத் வம்	ெபற் விட்டன.	எனேவ	இப்ேபா
என்னயி ந்தா ம்	பின்நவீனத்தவம்	நம 	 ழ க் ப்	ெபா ந்தா 	என	 னக
ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள்.	நவீனத் வத்தின்	ஒற்ைறப்பைடத்தன்ைமக் ம்
பன்ைமகளின்	நிராகரிப் க் ம்	எதிராகக்	ேகள்விகைள	உற்பத்தி
ெசய் ெகாண்ேடயி க் ம்	ஓர்	அறிதல்	 ைறைம	நம 	 ழ க் த்
ேதைவயில்ைல	என் 	ெசால்வதில்	ஏதாவ 	அறி நாணயம்	இ க்க	 மா?
பின்நவீனத் வம்	அறிதல்	 ைறகளின்	ெதா ப் 	என்பைத	மீறி	பின்நவீனத் வம்
ஒ 	வி தைல	மார்க்கம்,	வி தைல	அரசியல்	ேவைலத்திட்டம்,	எல்லா
ஒ க் ைறக க் 	மான	தீர்ெவன்ெறல்லாம்	யா ம்	ெசால்லவில்ைலேய.
	
பின்நவீனத் வம்	கட மல்ல	அபி மல்ல.
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இன் ம்	எத்தைன	காலத்திற் த்தான்	எத்தைன	ேநர்	காணல்களில்	எத்தைன
பத்திரிைககளில்தான்	இந்தத்	ேதய்ந் 	ேபான	ேகள்விையேய	ேகட் க்ெகாண்
க்கப்ேபாகிறீர்கள்?	நாேன	பத்திரிைககளில்	 ன்றாவேதா	நான்காவேதா

தடைவயாக	இந்தக்	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்கிேறன்.	ஆபாசம்,	விளம்பரம்	ேத ம்
உத்திெயன்ெறல்லாம்	எவன்	ெசான்னான்?	அப் ல்	ர மான்,	சிேநகிதன்,
பழனிபாரதி,	ெபான்னீலன்	ேபான்றவர்களின்	உளறல்க க்ெகல்லாம்	இன்ைறய
நவீன	இலக்கிய	விமர்சனப்	பரப்பில்	ஏதாவ 	மதிப்பி க்கிறதா?	சில
வ டங்க க் 	 ன் 	ெபண்ணிய	எ த் கள்	 றித் 	எனக் 	ஒ
விமர்சனமி ந்த .	அவர்களில்	ஓரி வைரத்	தவிர	மற்றவர்கள்	உடலரசியல்,
காதல்,	 ம்ப	மதிப்பீ கைளத்	தாண் ச்	ெசல்ல	ம க்கிறார்கள்	என்ற	க த்ைத
ஒ 	ேநர்காணலில்	 ட	நான்	ெசால்லியி ந்ேதன்.	ஆனால்	இன் 	அணங் ,
பனிக் டம்	ேபான்ற	இதழ்கைள ம்	livingsmile.blogspot.com	ேபான்ற
இைணயங்கைள ம்	ப த் ப்பா ங்கள்.	ெபண்ணிய	அரசியல்,	உடல்	அரசியல்
என்பவற்ேறா 	மட் ம்	நின் விடாமல்	அவர்கள்	பரந் பட்ட	அரசியல்,	இலக்கிய
க த் கைள ம்	விவாதங்கைள ம்	 ன்ென க்கிறார்கள்.	 ைன ,	அ- ைன
நாடகம்,	ஆவணப்	படங்கள்,	ேநர 	அரசியல்	என	அவர்கள்	ஆர்த்ெத ந்தி க் ம்
இந்தக்	காலகட்டம்	தமிழில்	ெபண்ணிய	ெவளிப்பா களின்	தி ப் ைனக்
காலகட்டம்	என்ேற	நான்	க கிேறன்.	 றிப்பாக	இவர்க க் ப்	பார்ப்பன	சாதிப்
பின் லம்	கிைடயா .	உண்ைமயில்	இவர்கள்	தங்கள்	தைல ைறையச்	சார்ந்த



ஆண்	எ த்தாளர்கைள	விடத்	தீவிரமாக	இயங் கிறார்கள்.	விவாதங்கைளத்
ணிச்ச டன்	எதிர்ெகாள்கிறார்கள்.
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நான்	இந்தத்	தடைவ	தமிழ்நாட் ற் 	வந்ததிலி ந் 	பார்க்கிேறன்,	என்ன	யாைரப்
பார்த்தா ம்	காலச் வ 	 ச்சாண் ேய	காட் க்ெகாண் க்கிறீர்கள்?	நாங்கள்
எல்ேலா ம்	 ண்ேடா 	அச்சப்ப மளவிற் 	அ 	என்ன	சிறப் 	அதிர ப்பைடயின்
ஆ த	 காமா?	அ 	மாதத்திற் 	அய்யாயிரேமா	பத்தாயிரேமா	விற் ம்	ஓர்
பத்திரிைக!	காலச் வ 	ெபரியாைரக்	ெகாச்ைசப்ப த்திய ,	ெதாடர்ந்
இஸ்லாமியர்க க் 	எதிரான	க த் க்கைளப்	பரப் ம்	களமாய்	இ க்கிற ,	அ
ந்தர	ராமசாமியின்	காலந்ெதாட்ேட	இட சாரி	எதிர்ப்ைபக்	கைடப்பி க்கிற ,

பார்ப்பன	சங்கத்தின்	விளம்பரங்கைள	ெவளியி கிற ,	சமயத்தில்	ஒ 	ம
விலக் ப்	பிரச்சாரப்	பத்திரிைக	ேபால	எ கிற 	என்ெறல்லாம்	எனக்
நீண்டகாலமாகேவ	காலச் வட் ன்	மீ 	க ம்	விமர்சனங்களி க்கின்றனேவ	தவிர
இதில்	பதற்றப்ப வதிற் 	எ மி ப்பதாக	எனக் த்	ெதரியவில்ைல.	காட் ல்
ட்ட	மி கங்கள்	ஆயிரமி ந்தா ம்	 ைனக் 	எலிதான்	எதிரி	என்ப 	மாதிரி

யி க்கிற 	உங்களின்	காலச் வ 	மீதான	அ ைற.
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உங்கள்	ெகாள்ைகப்பற் 	வரேவற்கத்தக்க 	என்றா ம்	 ட	நீங்கள்	தமிழ்
இதழியல்	பதிப் ச்	 ழல்கைள ம்	 ரிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இங்ேக	மிகச்சில
த்த	எ த்தாளர்கைள ம்	 .க.கனிெமாழிைய ம்	தவிர்த் 	மற்றவர்க க்கான

பிர ர	வாய்ப் க்கள்	இன்ன ம்	சிக்க	லாகத்தானி க்கின்றன.	நம
ேதாழைமக் ரிய	எல்லா	எ த்தாளர்க ம்	நா ம் ட	 தம்,	விகடன்	 ம
இதழ்களில்	எ திக்ெகாண் தானி க்கிேறாம்.	எ வதற்கான	வாய்ப் கைளப்
பயன்ப த்தி	நம 	க த் க்கைளச்	சமரசமில்லாமல்	ெசால்வெதன்ப 	ேவ
வாய்ப் க க்காகேவ	சமரசம்	ெசய் ெகாண் 	வாய்ப்பளிப்பவர்களின்
அல்லக்ைகககளாகச்	ெசயற்ப வெதன்ப 	ேவ .	அல்லக்ைககைள
விட் வி ேவாம்.	காலச் வட் ல்	எ திக்ெகாண் க் ம்	மாலதி ம்



கிர்தராணி ம்	ேப கின்ற	அரசியல்	 க்கியமான 	என்பதில்	நீங்க ம்
உடன்ப கிறீர்கள்.	காலச் வட் க்காக	அவர்கள்	தங்கள்	அரசியல்
நிைலப்பா களிலி ந் 	இறங்கி	வரவில்ைல.	இலக்கியத்ைதப்	ெபா ட்ப த்தாத
தமிழ்க்	 ட் 	மனநிைலையக்	க த்தில்	ைவத் த்தான்	நாம்	தனி
எ த்தாளர்கைள	மதிப்பீ 	ெசய்ய	 ம்.	இந்த	இலக்கிய	ம ப் ச்	ச கப்
ப ழியிலி ந் 	அரவத்ைதேயா	அல்ல 	கயிற்றரைவேயா	பி த் த்தான்	ஏற
ேவண் யி க்கிற .
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அப்ப ச்	ெசால்லிவிட	 யா .	அய்ந்தைரக்	ேகா த்	தமிழர்கள்	வா ம்
தமிழ்நாட் லி ந் 	எத்தைன	ெபண்	பைடப்பாளிகள்	உ வாகியி க்கிறார்கள்?
மாமிகைளக்	கழித் விட் ப்	பார்த்தால்	கவனிக்கத்தக்க	ெபண்	எ த்தாளர்களாக
ஒ 	இ ப 	ேபர்கள்	இ ப்பார்களா?	அப்ப ப்	பார்த்தால்	அய்ந் 	இலட்சத்திற் ம்
ைறவாகயி க் ம்	 லம்	ெபயர்ந்த	எங்களிைடேயயி ந் ம்	ஆழியாள்,	பிரதிபா

தில்ைலநாதன்,	நி பா,	றஞ்சினிெயன் 	நான் 	ேபர்
உ வாகித்தாேனயி க்கிறார்கள்.	ெபண்	பைடப்பாளிகெளன்றில்ைல	 கலிடத்தில்
ஆண்	பைடப்பாளிகைள	எ த் க்	ெகாண்டா ம்	அவர்களி ம்	கவனிக்கத்தக்க
எ த்தாளர்களாக	நான் ேபர்தாேனயி க்கிறார்கள்.	இதற் 	ேம ம்
றிப்பிடக் ய	பைடப்பாளிகள்	உ வாகாததற் ம்	வ வான	காரணங்கள்

இ க்கின்றன.
கலிடச்	 ழலில்	தமிழர்கள்	ெசறிவற் 	வாழ்வதால்	ெதாடர்ச்சியான	இலக்கிய
உைரயாடல்கைள	நடத் வதற் ம்	பைடப் 	மனநிைலையத்	தக்க
ைவத்தி ப்பதற் மான	வாய்ப் கள்	 ைற .	 கலிடப்	பைடப்பாளிகளில்	யா ேம
கல்வித் ைற	சார்ந்தவர்களல்ல.	சீவியத்திற்காக	இர பகலாக	ேவ 	 ைறகளில்
உைழத் க்ெகாண் 	இலக்கிய	வாசிப் க் ம்	இலக்கியப்	பயிற்சிக் ம்	ேநரம்
ஒ க் வ ம்	க னம்.	இைதத்	தவிர	ேநர யான	அரசியல்	ேவைலகளி ம்	 னர்
வாழ் ப்	பணிகளி ம்	அவர்கள்	தங்கள 	ேநரத்தில்	ெப ம்ப திையச்
ெசலவழிக்கிறார்கள்.	இைவ	எல்லாவற்றிற் ம்	ேமலாக	 கலிட	எ த்தாளர்கள்
ெதாடர்ச்சியான	கண்காணிப் க் ள்	இ க்கிறார்கள்.	எ வதா ம்
பத்திரிைககள்	ெவளியிட்டதா ம்	 கலிட	எ த்தாளர்கள்	பலதடைவகள்	 லிகளால்
தாக்கப்பட் க்கிறார்கள்.	‘ெதாழிலாளர்	பாைத’	பத்திரிைகைய	விற்ற	ேதாழர்கள்
பாரிஸ்	வீதிகளில்	ைவத் ப்	 லிகளால்	இரண் 	தடைவகள்	தாக்கப்பட்டார்கள்.
‘மனிதம்’,	‘தாயகம்’	ேபான்ற	பல	பத்திரிைககள்	 லிக்	 ண்டர்களால்
மிரட்டப்பட் க்கின்றன.	இவ்வள 	பிரத்திேயகமான	சிக்கல்கைள ம்
எதிர்ெகாண் தான்	 கலிடத்திலி ந் 	எ த	ேவண் யி க்கிற .
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ஒ ேபா மில்ைல.	இன் 	இத்தைன	வ ட	 த்தத்திற் ப்	பின் ம்
சிங்களவர்களின்	ப தியான	ெகா ம்பி ம்	ஏைனய	நகரங்களி ம்	தமிழர்கள்
ஆபத்தில்லாமல்	வாழ்கிறார்கள்,	ெதாழில்	ெசய்கிறார்கள்,	கல்வி
கற்கிறார்கெளன்றால்	ெப ம்பாலான	ப த்தர்கள்	இனவாதிகள்
இல்ைலெயன் தாேன	அர்த்தம்.	ஆனால்	 லிகளின்	கட் ப்பாட் ப்	ப திகளில்
ைழ ம்	ஒ 	சிங்களவர்	உயிேரா 	தி ம்பிச்	ெசல்ல	 யாேத.

	
அர ம்	அரசியலதிகாரத்ைதச்	 ைவக்கத்	 க் ம்	மதத்தைலவர்க ம்	சிங்கள
மக்கைளப்	ப த்தத்தின்	ெபயரால்	சி பான்ைம	இனங்க க் 	எதிராக	அணி
திரட்டப்	பல	வ டங்களாகேவ	 யன் வ வ 	உண்ைமதான்.	ஆனால்	எப்ப ப்
பரந் பட்ட	தமிழ்	மக்கள்	இந்த	 த்தத்ைத	வி ம்பவில்ைலேயா	அ 	ேபாலேவ
சிங்கள	மக்க ம்	இந்த	 த்தத்ைத	ெவ க்கிறார்கள்.	தமிழ்த்	ேதசிய	–	சிங்கள
இனவாத	சக்திகளின்	த ப்பரண்கைள ம்	மீறி	 னாமி	அனர்த்தத்தின்	ேபா
அந்த	மக்கள்	ஒ வர்	மீதான	மற்றவரின்	வாஞ்ைசைய	ம ப ம்	நி பித் க்
காட் னார்கள்.	 னாமி	நிவாரண	நிதியாகக்	கிைடத்த	ெவளிநாட் ப்	பணத்ைத
எப்ப க்	ெகாள்ைளய ப்ப 	என் 	அர ம்	 லிக ம்	சண்ைடயிட் க்
ெகாண் ந்தேபா 	சத்தேமயில்லாமல்	பாதிக்கப்பட்ட	தமிழ்	–	 ஸ்லீம்
மக்க க் ச்	சிங்கள	மக்கள்	உதவிகைள	வழங்கிக்ெகாண் ந்தார்கள்.
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பல	 ற்றாண் க க் 	 ன்னேம	நம 	கணியன்	 ங் ன்றனார்	யா ம்	ஊேர
யாவ ம்	ேகளிர்	என்றார்.	நமக் ப்	பிரஞ் க்காரர்கள்	ேகளிர்தான்.	ஆனால்	நாம்
பிரஞ் க்காரர்க க் க் 	நாம்	ேகளிரா?	என்ப தான்	பிரச்சிைனேய!	 ன்றாம்
உலகநா களில்	ெவள்ைளயர்கள்	ெகாலனி	பி த் க்	ெகாள்ைளய க் ம்வைர
ெகாள்ைளய த் ,	ஒட்ட	உறிஞ்சிவிட் 	ெவளிேயறியேபா 	உ வாக்கி
ைவத் விட் வந்த	ேதசிய	இனச்சிக்கல்களா ம்,	இனக் 	ேமாதல்களா ம்,
ெவள்ைளயர்கள்	தங்கள்	ஆ த	வணிகத்திற்காக	 ன்றாம்	உலகநா களில்	War
lordகைள	உ வாக்கிவிட்டதா ம்	ேபார்களால்	நா ழந் 	வீ ழந் 	ஏதிலிகளாகத்
தஞ்சம்ேகாரி	ஓ வ ம்	 ன்றாம்	உலக	மக்கைள	வரேவற்பதற்காக	அய்ேராப்பிய
அர கள்	தம 	எல்ைலகளில்	“யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்”	என் 	வரேவற்
வைள கைள	ைவத்தி ப்பதில்ைல.அவர்கள்	எல்ைலகளில்	ெகா த்த	ேவட்ைட
நாய்கைள ம்	இனெவறி	பி த்த	ெபாலிஸ்	 ண்டர்கைள ம்தான்



ைவத்தி க்கிறார்கள்.	அய்ேராப்பாவின்	எல்ைலக க் ள்	 ைழய	 ற்ப ம்	ஈழ,
இஸ்லாமிய,	க ப் ,	சீன	அகதிகள்	நாள்ேதா ேம	கிழக் 	அய்ேராப்பாவின்
பனிப்பாைலகளில்	நடந் 	வ ைகயில்	விைறத் ம்	ேபாலந்தின்	ஆ களில்
ழ்கி ம்	இறக்கிறார்கள்.	அத்திலாந் 	ச த்திரத்தில்	பட கேளா 	ஜலசமாதி

அைடகிறார்கள்.	மீறி ம்	ேமற் 	அய்ேராப்பிய	எல்ைலகைளத்	ெதா பவர்களில்
கணிசமாேனார்	உடன யாகேவ	அவர்களின்	ெசாந்த	நா க க் க்
ெகாைலக்களங்க க் 	கட்டாயமாகத்	தி ப்பி	அ ப்பப்ப கிறார்கள்.
	
அய்ேராப்பாவில்	அகதிகைள	வரேவற்பதற்கான	சட்டமான	‘Geneva	25	July	1952
‘அகதிச்	சட்டம்	நிைறேவற்றப்ப ம்ேபா 	அய்ேராப்பாவின்	ச க	ெபா ளியல்
நிைலைமகள்	ேவ மாதிரியி ந்தன.	அ 	அய்ேராப்பிய	 தலாளியத்தின்
ெச ைமக்	காலமாயி	 ந்த .	அய்ேராப்பிய	 லதனத் க் ப்	ெப மளவிலான
லிகள்	ேதைவப்பட்ட	காலம .	தவிர ம்	நடந் 	 ந்தி ந்த	இரண்டாம்

உலகப்ேபாரின்	வ ம்,	அப்ேபாைதய	ேசாவியத்	 னியனிலி ந் ம்	கிழக்
அய்ேராப்பிய	நா களிலி ந் ம்	ெவளிேயறிய	 தலாளியச்	சாய் ச்
சிந்தைனயாளர்க க் ம்	கைலஞர்க க் ம்	ஸ்டாலினிஸ	எதிர்ப்பாளர்க க் ம்
கலிடம்	ெகா த் 	அவர்கள்	 லம்	ெகாம் னிஸ	எதிர்ப்ைபப்	பரப் ைர	ெசய்வ ம்
ெஜனிவா	அகதிச்	சட்டம்	நிைறேவற்றப்பட்டதற்கான	மற்ைறய	காரணங்கள்.	இந்த
ன் 	காரணிக ம்	இன்ைறய	அய்ேராப்பியச்	ச க,	ெபா ளியல்	 ழல்களில்

ெப மள 	அர்த்தமற் ப்	ேபாய்விட்டன.	1980களில்	ெதாழிற் ைறயில்	நிகழந்த
தகவல்	ெதாழில் ட்பப்	 ரட்சி டன்	அய்ேராப்பிய	 தலாளியம்	அபரிமித	உற்பத்தி
ெந க்க க் ள்	ம ப ம்	ஒ ைற	சிக்கிக்ெகாண்ட .	பல்கிப்	ெப கிய
உற்பத்தி	சக்திகளால்	 தலாளிய	சந்ைதயில்	க ம்	ேபாட் கள்	உ வானதால்	மலி
விைலயில்	உற்பத்திப்	ெபா ட்கைள	வழங் ம்	நி வனங்கேள	சந்ைதப்ேபாட் யில்
ெவற்றியைட ம்	நிைல வாகிய .	இந்தச்	சிக்கலிலி ந் 	தப்பிப்பதற்காக
மலிவான	 லித்ெதாழிலாளர்கள்	நிைறந்தி க் ம்,	ெதாழிற்சங்க	உரிைமகள்
வ வற்றி க் ம்	 ன்றாம்	உலக	நா கைள	ேநாக்கி	உலக	 தலாளியம்
லதனங்கைள ம்	ெதாழிற்	சாைலகைள ம்	நகர்த்திய .	இப்ேபா 	Nike

இந்ேதாேனசியாவி ம்	Coke	இந்தியாவி ம்	ெகா 	கட் ப்
பறக்கின்றன.ேமற் நா களில்	ெதாழிற்சாைலகள்	ெப மள 	 டப்பட்டதா ம்
ஆட் ைறப்பா ம்	அய்ேராப்பியத்	ெதாழிலாளர்க க் 	ேவைல	பறந்த .	இன்
பிரான்ஸில்	ேவைலயில்லாேதாரின்	ெதாைக	12	வி க்	காடாயி க்க,	அய்ேராப்பிய
னியனில்	ேவைலயில்லாத	இைளஞர்கள்	ெதாைகயின்	சராசரி	15

வி க்காடாயி க்க	அய்ேராப்பிய	அர கள்	தம 	கத கைள	அகதிக க்
இ க	 க்ெகாள்கின்றன.	இப்ேபா 	அய்ேராப்பிய	 தலாளியத்திற் 	 ன்றாம்
உலகநா களிலிலி ந் 	 ன்றாம்	உலக	மக்களின்	வரிப்பணத்தில்	கல்வி	கற்

த்த	விஞ்ஞானிக ம்	ம த் வர்க ம்	கணனி	நி ணர்க ம்தான்
ேதைவேயெயாழிய	அகதிகள்	என்ற	சிறப் ப்	ெபயரில்	அைழக்கப்	ப ம்	 லித்
ெதாழிலாளர்கள்	ேதைவயில்ைல.இன் 	பிரான்ஸில்	மட் ம்	300000



நிராகரிக்கப்பட்ட	அகதிகள்	‘Sans	Papiers	‘என்ற	பரிதாபத் க் ரிய
அைடயாளத்ேதா 	வதிவிட	உரிைம,	ம த் வ	உதவி,	ேவைல	ெசய்வதற்கான
உரிைம,	ச கநல	உதவிகள்	எ மற் த்	தி டர்கள்ேபால	வாழ்ந் 	 ன்பத்தில்
உழன் 	ெகாண் 	 க்கிறார்கள்.	அரசியல்	அகதிகைளப்	 திதாக	ஏற் க்	ெகாள்ள
பிரான்ஸ்	ம ப்பதற் 	இன்ெனா 	 னிதக்	காரண ம்	உள்ள .	பிரான் க்
அகதிகளாக	வ பவர்களில்	ெப ம்பாலாேனார்	 லீம்கேள.	இவர்கள்
ஆப்கானிஸ்தான்,,	ஈரான்,	ஈராக்,	 டான்,	ைநஜீரியா,	ெசனகல்,	மாலி,	அல்ஜீரியா,
னிசியா,	ெமராக்ேகா,	 க்கி,	பாகிஸ்தான்,	வங்காளேதசம்	மற் ம்	கிழக்

அய்ேராப்பிய	நா களிலி ந் 	வ கிறார்கள்.ஏற்கனேவ	 லித்ெதாழிலாளர்களாக
வட	ஆப்பிரிக்காவிலி ந் 	அைழத் 	வரப்பட் 	இரண் 	 ன்
தைல ைறகளாக	பிரான்ஸிேலேய	தங்கிவிட்ட	 லீம்கேளா 	கடந்த	இ ப
ஆண் களில்	அகதிகளாகப்	பிரான் க் 	வந் 	ேசர்ந்த	 லீம்	மக்க ம்
ேசர்ந்தேபா 	பிரான்ஸின்	இரண்டாவ 	ெபரிய	மதமாக	இஸ்லாம்	மாறிவிட்ட .
பிரான்ஸில்	இஸ்லாமியர்கள்	 றிப்பிடத்தக்க	அரசியல்	சக்திகளாக	மாறிக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	ெபா க் மா	சி ைவப்	ேபாராளிகளின்	வாரி க க்க

◌ு?	அவர்கள்	அகதிக க் 	 ய	கத களில்	 லீம்களின்	ெபயரால்
ஒ ெபரிய	 ட்ைட ம்	இப்ேபா 	ெதாங்க	விட் க்கிறார்கள்.எதிர்வ ம்	அதிபர்
ேதர்தலில்	இன்ைறய	ஆ ம்	கட்சியான	UMPயின்	ேவட்பாளராக
நி த்தப்பட் க் ம்	நிக்ெகாலா	சார்க்ேகாஸியின்	 ரல்	ஒ 	நிேயா	நாஸியின்
ரல்	ேபாலேவ	ஒலித் க்	ெகாண் க்கிற .	அவர்	பிரான்ஸின்
தன்ைமயான ம்	உடன யான மான	பிரச்சிைனயாக	 ேயற்றவாசிகைள ம்

அகதிகைள ம்தான்	 றிப்பி கிறார்.	ெசன்ற	அதிபர்	ேதர்தலில்	இட சாரி
ேவட்பாளர்	லியனல்	ேஜாஸ்பைன	 ந்திக்ெகாண் 	இரண்டாவ 	இடத்ைதப்
பி த்தவர்	பச்ைச	இனவாதியான	 	ெபன்.	 	ெபன்னின்	ெப கிவ ம்
ெசல்வாக் ம்	சார்க்ேகாஸி	ேபான்றவர்கள்	நாட் ன்	அதிஉயர 	பீடத்தில்
அம வ ம்	நம்ைம	ெந ங்கிவ ம்	அபாயங்கைள	அறிவித் க்
ெகாண் க்கின்றன.	“Liberté,	Égalité,	Fraternité”	என் 	 ழங்கியப ேயதான்
இவர்கள்	வியட்நாமி ம்	அல்ஜீரியாவி ம்	வைகெதாைகயில்லாத	 ட் ப்
ப ெகாைலகைள	நடத்தி	 த்தார்கள்.	 தந்திரம்,	சமத் வம்,	சேகாதரத் வம்
என் 	ெசால்லியப ேயதான்	கடல்	கடந்த	மாகாணங்கள்	என்ற	ெபயரில்	நான்
நா கைள ம்	பதிெனா 	தீ கைள ம்	இன் வைர	பிரஞ் க்	ெகாலனிகளாக
ைவத் 	 ரண் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.	இவர்கள்	ேப ம்	 தந்திரம்,	சமத் வம்,
சேகாதரத் வம்	என்பெதல்லாம்	அய்ேராப்பியர்க க் 	மட் ம்தான்.	“ஓர்
அய்ேராப்பியைனக்	ெகால்வ 	ஒேர	கல்லில்	இ 	பறைவகைளக்	ெகால்வதா ம்.
அ 	ஒ க் பவைன ம்	அவனால்	ஒ க்கப்ப பவைன ம்	ஒேர	சமயத்தில்
ஒழித் க்கட் வதா ம்:	அங்ேக	கிடப்ப 	ஒ 	பிணம்;	அங்ேக	இ ப்ப 	ஒ
தந்திர	மனிதன்”	என் 	சார்த்	 ம்மாவா	ெசான்னார்?
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சிங்களவர்கைளேய	கண்ணால்	பார்த்திராத	நீங்கெளல்ேலா ம்	சிங்கள	எதிர்ப் ப்
ேப கிறீர்கேள	அ ேபால்	நான்	நிச்சயமாகப்	ேபசவில்ைல.	ஈழத் ச்	 ழல்
பார்ப்பனர்கேள	இல்லாத	 ழல்	என் 	ெசால்வ 	சரியாகா .	அவர்கள்
அற்பெசாற்ப	ெதாைகயிலி ந்தா ம்	அவர்களின்	வாழ்க்ைக ைற	பார்ப்பனிய
வாழ்க்ைக	 ைறயாகேவயி க்கிற .	அவர்கள்	பார்ப்பனர்களாகத்தான்
வாழ்கிறார்கள்.	இன் ம்	பார்ப்பனர்கள்	ஈழத்தில்	 ற் 	 வ மாகத்
தீண்டாைமையக்	கைடபி க்கிறார்கள்.	அவர்கள்	அரசியலி ம்	ெபா ளியலி ம்
ேநர 	ஆதிக்கசக்திகள்	இல்ைலதான்.	ஆனால்	இந் ப்	பண்பாட் த்தளத்தில்
அவர்கள்தான்	உச்சத்திலி க்கிறார்கள்.	பார்ப்பனியம்	என்ப 	ெவ மேன
சாதிய க்கில்	உச்சத்திலி ப்ப 	மட் மல்ல	சாதியத்ைத	வ வைமத் க்	காத்
வ வ ம்	அ தான்	என்ற	 ரிதல்	எனக்கி க்கிற .
	
இன்ெனா 	 க்கியமான	விசய மி க்கிற .	இந்திய	ஆ ம்வர்க்கம்
ஈழத்தமிழர்களின்	பிரச்சைனையைய	தன 	நலன்கள 	ேநாக்கிேலேய	ஆரம்பம்
தேல	அ கிவ கிற .	அ 	அதற்காக	அைமதிப்பைடயின்	காலத்திேல	எங்கள்

மக்கைள	ஆயிரக்கணக்கில்	ெகான்ெறாழித்த .	சி மிகைள ம்	ெபண்கைள ம்
பாலியல்	சித்திரவைதகள்	ெசய் 	 ைதத்த .	ஆயிரக்	கணக்கான
இைளஞர்கைள	அங்கயீனம்	ெசய்த .	இந்திய	ஆ ம்	வர்க்கம்	என்ப 	யார்?
இந்திய	அரசின்	ெப ம்பாலான	உயரதிகாரிக ம்	பைடத்தளபதிக ம்	இந்திய
அரசின்	ெகா ைமகைள	இன் வைர	நியாயப்ப த்திக்ெகாண் க் ம்	ஊடகச்
ெசல்வாக் மிக்கவர்களான	‘இந் ’	ராம்	ேபான்றவர்க ம்	யார்?	அவர்கள்
பார்ப்பன-	பனியா	நலன்கைள	மட் ம்	க த்திேல	ெகாண்ட	சாதிப்பற்றாளர்கள்,
சனநாயக	விேராதிகள்.	இந்தியப்	பார்ப்பனர்களின்	அதிகார	வி ப் க ம்	ஆதிக்க
எல்ைலக ம்	இந்தியா டன்	மட் ம்	நின் 	வி வதில்ைல.	அ 	ஈழம்	வைரக் ம்
தன 	விஷ	நாைவ	எறிந் தான்	ைவத்தி க்கிற .	அ 	அரசியலில்	என்றா ம்
சரி!	பண்பாட் ல்	என்றா ம்	சரி!	இலக்கியத்தில்	என்றா ம்	சரி!
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அவர்	அைத	மட் மா	ெசான்னார்?	‘சங்கராச்சாரியார்	மீ 	விசாரைண	ெதாடங்க
ன்னேம	பத்திரிைககள்	சங்காரிச்சாரியைரக்	ெகாச்ைசப்ப த்திவிட்டன’

என்றார்.	‘தமிழகத்தில்	பார்ப்பனர்களின்	நிைலைம	நாஸிகளின்	ைககளில்
அகப்பட்ட	 தர்கைளப்	ேபாலாகிவிட்ட ’	எனச்	ெசான்னார்.



சி பத்திரிைகெயான் 	நடத் வதற்காக	அவரின்	வீேடறிக்	கைத	ேகட்கப்ேபான
ேதாழர்கைள	‘பார்ப்பனர்கைளத்	திட்டத்தாேன	பத்திரிைக	ெதாடங் கிறீர்கள்?’
எனத்	திட் த்	 ரத்திவிட்டார்.	இப்ேபா 	சி பத்திரிைககளின்	காலம்	 ந்
விட்டெதனச்	சாபமிட் க்கின்றார்.	அேசாகமித்திர க் 	மட் மல்ல	தமிழக,
ஈழத் 	ஆதிக்கசாதி	எ த்தாளர்கள்	பல க் ம்	எண்ப களிற் ப்	பிந்திய
சி பத்திரிைககளின்	ேபாக் கள்	உவப்பில்லாமல்தான்
ேபாய்விட்டன.அைமப்பியல்வாதம்,	பின்நவீனத் வம்	ேபான்ற	 திய	சிந்தைன
ைறைமக ம்	அைவ	சார்ந்த	கைல,	இலக்கிய	ெவளிப்பா க ம்	விமர்சன

மர க ம்	ஒ 	ேபரைலெயனத்	தமிழ்	இலக்கியப்	பரப்பிற் ள்	 ைழந்
அ வைரயி ந்த	இலக்கிய	பீடங்கைள ம்	ரசிகமணி	விமர்சகர்கைள ம்
கவிழ்த் ப்	ேபாட்டைத	அவர்களால்	ெபா த் க்ெகாள்ளேவ	 யவில்ைல.
‘கண்டைத ம்	தின் விட்ட	வாைலத்	 க்கிக்	கழிக் ம்	மி கங்கள்’	என்றார்
ந்தர	ராமசாமி.	‘ச க	விேராத	எ த் க்கள்’	என்றார்	ய னா	ராேஜந்திரன்.

ெகாஞ்சம்	 த்திசாலிகளான	ஆதிக்கசாதி	விமர்சகர்கள்	‘இவர்க ைடய
எ த் க்கள்	 ரிவேதயில்ைல’	என்றார்கள்.	இப்ப 	இவர்களால்	அ க்கா
ெகாள்ள	 ந்தேத	தவிர	இவர்களால்	இந்தப்	 திய	சிந்தைனகைளக்
ேகாட்பாட் த்	தளத்திேலா	 ைன த்	தளத்திேலா	எதிர்ெகாள்ள	 யவில்ைல.
க்கியமாக	இந்தப்	 திய	சிந்தைன ைறைமகள்	 றித்த	அறி கங்க ம்

ஆக்க ர்வமான	உைரயாடல்க ம்	பார்ப்பனர்கள்	அல்லாதவர்களால்	நடத்தப்பட்ட
சி 	பத்திரிைககளில்தான்	 வ மாக	 ன்ென க்கப்பட்டன.	இந்தப்	 திய
சிந்தைன ைறக ம்	ேகாட்பா க ம்	இலக்கியத்தளத்தில்	தலித்,	ெபண்ணிய,
விளிம் 	நிைல	மனிதர்களின்	பிரதிகைள	 ன்னி த்த	தலித்,	ெபண்ணிய,
விளிம் நிைலப்	பிரதிகள்	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்தின்	 க்கிய
ேப ெபா ட்களாயின.	 திய	 திய	எ த்தாளர்கள்	பல்ேவ
நிலப்ப திகளிலி ந் ம்	சிறப்பான	இலக்கியப்	பிரதிகைள	எ தத்
ெதாடங்கினார்கள்.	பார்ப்பன	எ த்தாளர்களின்	பீடங்கள்	ஆட்டங்காணத்
ெதாடங்கின.	எண்ப க க் ப்	பிந்திய	சி பத்திரிைக	இயக்கத்தில்
அவர்க க் 	இடேம மில்ைல.	இந்த	வயிற்ெறரிச்சேலா தான்	அேசாகமித்திரன்
சி 	பத்திரிைககளின்	காலம்	 ந் 	விட்ட 	என்கிறார்.	ெபா த்தி ந்
பா ங்கள்	அேசாகமித்திரன்	ேபான்றவர்கள்	தமிழ்	இலக்கியத்தின்	காலம்

ந் விட்ட 	என் ம்	விைரவில்	சாபமி வார்கள்.
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தலாளிய	அைமப் ைறைய	நடத்திச்	ெசல்வதற் 	அவசியமான	அளவிற் ப்

பிரான்ஸின்	ஆட்சியாளர்கள்	 தலாளிய	சனநாயகத்ைத
அ மதித்தி க்கிறார்கள்.	அகதிக க்கான	அைமப் க ம்	வதிவிட	அ மதி
நிராகரிக்கப்பட்டவர்க க்கான	சங்கங்க ம்	ேபார்	எதிர்ப் 	இயக்கங்க ம்	G
நா க க்கான	எதிர்ப் 	இயக்கங்க ம்	பிரான்ஸில்	இயங்கிக்
ெகாண் க்கின்றன.	இவர்களின்	ேபாராட்டங்கைள	இந்தியப்	ெபா டைமக்
கட்சிகளின்	ெதாழிற்சங்கங்களின்	ேபாராட்ட	வ வங்கேளா 	நாம்	ஒப்பிட் ச்
ெசால்லலாம்.	அந்த	ேரஞ் க் 	ேமல்	எ மில்ைல.	ெசால்லப்ேபானால்	இந்தியாவில்
ெபா டைம	இயக்கங்களாவ 	அற்ப	ெசாற்ப	ெவற்றிகைளச்	சாதிக்கின்றன.
பிரான்ஸிேலா	ஒ 	மாைலேநர	ஒன் டல்,	மத்தியதர	வர்க்க	இைளஞர்களின்
சாகசம்	என்பவற்ைற	மீறிப்	ேபாராட்டங்கள்	ெவ சனங்களின்	கவனயீர்ப்ைபேயா
றிப்பிடத்த ந்த	ெவற்றிகைளேயா	அண்ைமக்காலங்களில்	ெப வ	தில்ைல.

ஈராக்கின்	மீதான	அெமரிக்காவின்	 த்தம்	 றித்ேதா	சதாம்	உேசனின்	ப ெகாைல
றித்ேதா	‘ப்ச்’	என்ற	இதழ்	ெவ ப்ைபத்	தாண் 	இன்ெனா 	சத்தம்

பிரான்ஸிலி ந் 	எழவில்ைல.	எங்காவ 	அறி த் ைறயினர்	மத்தியிலி ந்ேதா
பல்கைலக்	கழகங்களின்	மண்ட	பங்களிலி ந்ேதா	ஏதாவ 	ஈன ரம்
எ ந்தி க்கலாம்.	ஆனால்	அ 	என்	கா களிேலா	அல்ல 	பாரிஸ்	ெத க்களிேலா
ச க்கங்களிேலா	விழவில்ைல.	2005	ஒக்ேராபரில்	இரண் 	வடஆபிரிக்க
இைளஞர்கள்	ெபாலிஸாரால்	 ரத்தப்ப ம்ேபா 	மின்மாற்றியில	்சிக்கி
உயிரிழந்தேபா 	க ப்பின	இைளஞர்களா ம்	அர 	இைளஞர்களா ம்
ன்ென க்கப்பட்ட	தன்ென ச்சியான	அரச	எதிர்ப் ப்	ேபாராட்டத்தின்ேபா 	அர

க ைமயான	அடக் ைறகைள	ஏவிய .	ேபாராட்டக்காரர்கள்
ஒளிந்தி ப்பதாகக்	 றிக்	காவற் ைற	ஒ 	பள்ளிவாச க் ள்	 ந்
கண்ணீர்ப் ைகக்	 ண் கைள	வீசிய .	 வாயிரத் ì ம்	ேமலான	இைளஞர்கள்
ைக ெசய்யப்பட்டனர்.	 ற்றவாளிகள்	எனக்	க தப்பட்டவர்கைள	நா
கடத் வதற் ச்	சிறப் ச்	சட்டம்	இயற்றப்பட்ட .	அய்ம்ப 	வ டங்களிற் ப்	பின்
றிப்பிட்ட	நகரங்களில்	அவசரகாலச்	சட்ட ம்	ஊரடங் ச்	சட்ட ம்	அ க்

வந்தன.	 க்கமாகச்	ெசான்னால்	சட்டங்கைள	மீறாமல்	சட்டங்கைள	எதிர்த் ப்
ேபாராடலாம்	என்ப தான்	பிரான்ஸின்	கண்கட் 	சனநாயகம்.	இந்த
ெபயரளவிலான	சனநாயகத்திற் க்	 ட	ஆபத் 	வ வதற்கான	அறி றிக ம்
ெதன்ப கின்றன.	சீனா	ேபான்ற	நா களில்	சனநாயக	அைமப்ேப	இல்லாத	ேபா ம்
அங்ேக	 தலாளியம்	ேவகமாக	வளர்ந் 	வ வதால்	 தலாளிய	வளர்ச்சிக் ச்
சனநாயக	அைமப் 	இன்றியைமயாத தானா	என்ற	திைசகளில்	 தலாளித் வ
அறி ஜீவிகள்	சிந்திக்கத்	ெதாடங்கி ள்ளனர்.
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இலங்ைக	அர ம்	வி தைலப்	 லிக ம்	தம 	ெசாந்த	அரசியல்	நலன்கைள
ன்னி த்திேய	காய்கைள	நகர்த்தி	வ கின்றனர்.	இ தரப் க க் ம்
ட் க்ெகா த் 	நிற் ம்	சிங்களப்	ேபரினவாத	மற் ம்	தமிழ்த்ேதசிய

அைமப் கள்	சிங்க ம்	 லி ம்	தின்ற ேபாக	எஞ் ம்	மிச்சம்	மீதிக்காக
அ த் க்ெகாண் 	கிடக்கிறார்கள்.	இந்த	 த்தம்	மக்களின்	 த்தமல்ல.	இந்த
த்தத்திற் ம்	ெவ சனங்களின்	நலன்க க் ம்	எ வித	ேநர்மைறயான

ெதாடர் க மில்ைல.அர 	நாட் ன்	ஒ ைமப்பாட்ைடக்	காப்பாற் வதற்காகப்
பயங்கரவாதத்ேதா 	 த்தம்	ெசய்வதாகச்	ெசால்கிற .	 லிகேளா	தமிழ்
மக்களின	்வி தைலக்காக	 த்தம்	ெசய்வதாகச்	ெசால்கிறார்கள்.	இவர்களின்
இந்த	 த்த	சன்னதத்திற் ள்	ெகால்லப்ப பவர்க ம்	காணமற்	ேபானவர்க ம்
வைத காம்களில்	அைடக்கப்பட் ப்பவர்க ம்	யார்?	ஏைழச்	சிங்களக்
கிராமப் ற	இைளஞர்கள்	இரா வத்தில்	ேசர்க்கப்ப கிறார்கள்.	 லிகேளா
ம் ரமாகப்	பிள்ைள	பி ப்பதில	்ஈ பட் ள்ளார்கள்.	இன் 	 லிகளின	்கட் ப்

பாட் ப்	பிரேதசங்களில	்வா ம்	மக்கள்	 ம்பத்திற் 	ஒ 	பிள்ைளையக்
ெகாைலகாரப்	 லிக க் 	தாைரவார்த்ேத	ஆகேவண் ம்	என்ப 	கட்டாயம்.
இைளஞர்க ம்	 வதிக ம்	இரா வத்திற் 	ஒளிந் 	திரிந்த	காலம்	ேபாய்
இப்ேபா 	 லிக க் 	ஒளிந் 	திரிகிறார்கள்.	 லிகளின்	கட் ப்பாட் ப்
ப திகளிலி ந் 	இைளயவர்கள்	ெவளிேய வதற் ம்	மணம்	 ப்பதிற் ம்	க ம்
கட் ப்பா கள்	விதிக்கப்பட் ள்ளன.இந்த	அர்த்தமற்ற	 த்தம்	 ப்ப
வ டங்களாகத்	தமிழ்	 ஸ்லீம்	மக்க க் ச்	சாதித்த	நன்ைமகள்	என்ன?
தமிழர்களாேலேய	பல்லாயிரக்கணக்கான	தமிழர்க ம்	 ஸ்லீம்க ம்
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்.	இலட்சக்கணக்காேனார்	 லிகளால்	நாட் லி ந்
ரத்தப்பட் க்கிறார்கள்.	இ ப 	வ டங்களாக	அர ம்	 லிக ம்	விட் விட் த்

ெதாட ம்	ேபச் வார்த்ைதகளால்	விைளந்த	நன்ைமகள்	என்ன?	அரசின்
சிைறகளில்	காலவைரயற்ற	த ப் க்	காவல்களில்	ஆயிரக்கணக்கான
இைளஞர்கள்	அைடக்கப்பட் க்கிறார்கள்.	ேபாதாதற் 	1980ளில்
சித்திரவைதக க் ம்	ெகாைலக க் ம்	ெபயர்ெபற்ற	ஸ்தலமாயி ந்த	 சா
த ப் காைம	மீண் ம்	திறக்கப்ேபாவதாக	மகிந்த	ராஜப 	அறிவித் ள்ளார்.



வடப தியிலி ந் 	 லிகளால்	ெகாள்ைளயிடப்பட் 	விரட்டப்பட்ட	 ஸ்லீம்களால்
இன் ம்	வட லத்தில்	மீளக்	 ேயற	 யவில்ைல.இன் 	நமக் த்
ேதைவயாயி ப்ப 	தமிழ்-	சிங்கள-	 ஸ்லீம்	மக்களின்	அய்க்கியம்தான்.	ஆனால்
இந்த	அய்க்கியம்	ஏற்பட் விடக்	 டா 	என்பதில்	சிங்கள,	தமிழ்	இனவாதிகள்
மட் மல்லா 	ஈழப்பிரச்சிைனயில்	ெசல்வாக் ச்	ெச த்திக்ெகாண் க் ம்
அந்நிய	சக்திக ம்	கவனமாயி க்கிறார்கள்.	இலங்ைக	உைழக் ம்	மக்களின்
அரசியல்	அய்க்கியம்	மட் ம்தான	்ேபரினவாத	அரைச ம்	பாஸிஸப்	 லிகைள ம்
ேதாற்க க் ம்.	அந்த	அய்க்கியம்தான்	இலங்ைகயின்	இைறைமெவளிகளில்
அத் மீறி	 ைழ ம்	சர்வேதச	வல்லாக்க	சக்திகைள ம்
ம காலனியாக்கத்ைத ம்	எதிர்த் 	நிற் ம்.	அந்த	அய்க்கியம்தான	்தீவின்
சி பான்ைம	இனத்தவர்க க் 	அரசியல்	உரிைமகைள ம்	தீர்ைவ ம்	வழங் ம்.
இனவாத ம்	 த்த ம்	தமிழ்,	சிங்கள	 தலாளிய	அரசியலாளர்களின்
நலன்களிலி ந்ேத	உயிர்	வா கின்றன	என்ற	 ரிதேலா 	இட சாரி	அரசியல்
இயக்கங்களின்	வழிேயதான்	நாம்	இந்தத்	திைசவழிைய	ேநாக்கி	நகர ம்.
உண்ைமயில	்இந்த	அரசியல்	வழியில	் ன்ைக	எ க்க	ேவண் யவர்கள்	சிங்கள
இட சாரிகேள.	அவர்களின	்ெசயற்திறன்தான்	ெப ம்பான்ைம	இனத்தின்	மீ
சி பான்ைம	இனங்களிற் 	நம்பிக்ைகைய	ஏற்ப த் ம்.	தமிழ்
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மாற் 	அரசியல்	 ட்டங்களில்	கலந் 	ெகாள்பவர்க க் ம்,	விளிம் 	நிைல
மக்க க்கான	 த்தகங்கைள	வாசிப்பவர்க க் ம்	மிக ம்	பரிச்சயமான	ெபயர்
நீலகண்டன்.	‘க ப் ப்	பிரதிகள்’	 லம்	எதிர்	அரசியல்	 த்தகங்கள்	மற் ம்
பிர ரங்கைள	ெவளியிட் ,	அவற்ைற	ேதாள்மீ 	 மந் 	ெகாண் 	தமிழகம்

வ ம்	விற் 	வ பவர்.	‘அநிச்ச’	இதழின்	ஆசிரியராக	இ ந்தவர்.	ஒ
ஞாயிற் க்கிழைம	மதிய	ேநரத்தில்	ராயப்ேபட்ைடயில்	உள்ள	அவர 	இல்லத்தில்
கீற் க்காக	சந்தித் 	உைரயா ேனாம்.	
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க ப் ப்	பிரதிகள்	ெபரிய	பின் லத்ேதாேடா,	பண தலீட்ேடாேடா,	திட்டமிட்ேடா
ெதாடங்கப்பட்டதல்ல.	ஐ.ஐ. க் 	எதிராக	ெபரியார்	திராவிடர்	கழகம்
ெவளியிட் ந்த	பிர ரத்ைத ம்,	தலித்	 ர 	ெவளியிட் ந்த	‘வடநாட் ப்
ெபரியார்,	ெதன்னாட் 	அம்ேபத்கர்’	பிர ரத்ைத ம்	விற்பைன	ெசய் ம்
ேவைலயாகத்	தான்	 தலில்	ஆரம்பித்ேதன்.	அப்ேபா 	தான்	பிர ரங்கள்	ெபரிய
அளவில்	பாதிப்ைப	ஏற்ப த் ம்	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .
	
அதன்	பின்	தலித் க க் 	ஆதரவாக	அ.மார்க்ஸ்	எ திய	ஒ 	பிரச்சாரப்
த்தகத்ைத	ெவளியிட்ேடாம்.	பிர ரங்கள்	ஏற்ப த்திய	பாதிப் ம்,	அ 	ெகா த்த
அரசியல்	அ பவ ம்	தான்	‘க ப் ப்	பிரதிகள்’	உ வாகக்	காரணமாய்	இ ந்த .
க ப் ப்	பிரதிகள்	இ வைர	ெவளியிட்ட	அத்தைன	 த்தகங்க ம்	அரசியல்,
ச கம்	சார்ந்த	இலக்கியங்கள்	மட் ேம.	ெபா ேபாக் 	இலக்கியம்	என்ப 	என்
பதிப்பகத்தில்	எதிர்காலத்தி ம்	ெவளிவரா .
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பதிைனந் 	ஆண் க க் 	 ன் 	மாற் ப்	பத்திரிைககேளா,	 த்தகங்கேளா
நடத் வ 	என்ப 	கனவாகத்	தான்	இ ந்த .	ஆனால்	இன்ைறக் 	நிைலைம
ஓரள க் 	மாறியி க்கிற .	மாற் க்	க த் க்க க் ம்	இடம்	ேவண் ம்	என்ற
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சிந்தைனேயா 	இட சாரிகள்	பதிப்பகத்	 ைறயில்	கால்ைவத்தி ப்ப 	இதற்
ஒ 	காரணம்.	பாரதி	 த்தகாலயத்ைத	இதற் 	உதாரணமாகக்	 றலாம்.
ஈழத்தமிழர்கள்	தான்	தமிழ்	 த்தகங்கைள	அதிக	அள 	வாசிப்பவர்கள்.	ஆனால்
அவர்களிடம்	நம 	மாற் ச்	சிந்தைன	 த்தகங்கள்	ேபாய்ச்	ேச வதில்ைல.
உயிர்ைம,	காலச் வ 	பதிப்பகங்கள்தான்	தங்கள்	 த்தகங்கைள	அவர்களிடம்
அதிக	அளவில்	விற் 	வ கின்றன.	இவர்கள்	விற்பைனயில்	ெச த் கிற
கவனத்ைத	 த்தகங்களின்	அரசியைல,	எ த்தின்	தன்ைமையக்	கவனிப்பதில்
ெசலவி வதில்ைல.	இங் ள்ள	பதிப்பகத்தார்	மாற் ச்	சிந்தைனகைள
த்தகங்களாகக்	ெகாண் 	வ வதில்	காட் ய	ஆர்வத்ைத,	உலகம்	 வ ம்
த்தகங்கைளக்	ெகாண் 	ெசல்வதில்	காட்டவில்ைல.	 றிப்பாக	பாலியல்
ெதாழிலாளிகள்	 றித்த	பார்ைவைய,	அவர்கள்	வாழ்க்ைகைய	விளக் ம்
ெசாற்கைள	மாற்றியைமத்த 	ெபரியாரியத்	ேதாழர்க ம்,	இட சாரித்
ேதாழர்க ம்	தான்.	அரசியைல	உற்பத்தி	ெசய்த	தளம்	நம் ைடயதாக
இ ந்தா ம்,	விற்பைனத்	தளம்	காலச் வ ,	உயிர்ைம	ேபான்ற	பதிப்பகங்களிடம்
தான்	இ க்கிற .	அர 	சார்ந்த	இடங்களில்	தன் ைடய	ஆட்கைள	அ ப்பி
அதன்	அ லங்கைள	ெப பவர்கள்	காலச் வ 	பதிப்பகத்தினர்.	 லக
ஆைணைய	எதிர்பார்த் 	தான்	பதிப்பக	ஆட்கள்	இயங் கிறார்கள்.	ஆனால்
அரசின்	 லக	ஆைண ம்,	ேகா க்கணக்கான	பண ம்	மாற் ச்
சிந்தைனயாளர்களின்	பதிப்பகங்க க்ேகா,	எ த்தாளர்க க்ேகா
ேபாய்ச்ேச வதில்ைல.	எந்தவித	வரலா ம்,	ேபாராட்டங்க ம்	ெதரியாமல்
சாப்பிட் ,	 த் 	 ம்மாளம்	அ ப்பவர்க க் த்	தான்	இந்தப்பணம்	ேபாய்ச்
ேச கிற .	ேம ம்	 த்தக	பதிப்பி ம்	கார்ப்பேரட்	நி வனங்கள்	வந் விட்டன.
அவர்களிட ம்	ஒ 	அரசிய ம்	இல்ைல.
ஈழத்தமிழர்களின்	பிரச்சைன	ஓ ம்ேபா 	இங் ள்ள	பதிப்பகங்கள்	அரசியல்
சார்ந்த	பதிப்பகங்கள்,	அரசியலற்ற	பதிப்பகங்கள்	என	இரண்டாகப்	பிரி ம்.
அப்ேபா 	தான்	அரசியல்	சார்ந்த	பதிப்பகங்களின்	ெசயல்பா கைள	நாம்	சரியாகப்
ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.
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நாவலாசிரிைய	ரமணிச்சந்திரைன	சிற்றிதழ்	உலகில்	யா க் ம்	ெதரியா .
ஆனால்	அவர 	 த்தகங்கைளத்	தான்	ஈழத்தமிழர்கள்	அதிகம்	ப க்கிறார்கள்.
ஐேராப்பாவிற் 	 த்தகம்	ஏற் மதி	ெசய்கிறவர்கைளக்	ேகட்டால்	நீங்கள்
ரமணிச்சந்திரன்	நாவைலப்	ேபா ங்கள்	அதிகம்	விற்பைனயா ம்	என் தான்
ெசால்கிறார்கள்.	ேசாளகர்	ெதாட் 	பற்றிேயா,	ேஷாபா	சக்தியின்	நாவல்	பற்றிேயா
அவர்க க் 	எ ம்	ெதரியவில்ைல.
���������	��������	�����������	�����������
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கார்ப்பேரட்	நி வனங்கள்	ேச ேவரா	பற்றி	 த்தகங்கள்	ெவளியி வதில்	ஒ
ச க	அக்கைற ம்	கிைடயா .	ேச ேவரா	இவர்க க் 	ஒ 	Icon
அவ்வள தான்.	பார்ப்பனர்கள்	ேச ேவரா	 	ஷர்ட்ைட	ேபாட் க்ெகாண்
திரிவார்கள்.	அம்ேபத்கர்	படத்ைதேயா,	ெபரியார்	படத்ைதேயா	ேபாடமாட்டார்கள்.
அவர்கள்	இ வ ம்	தான்	உள்நாட் ப்	பிரச்சைனகைள ம்,	இங் ள்ள	சாதீய
உள்கட்டைமப் 	 றித் ம்	ேபசியவர்கள்.ேச ேவரா	லத்தீன்	அெமரிக்க	நாட் ன்
தந்திரத்திற்காகப்	ேபாரா யவர்.	நம்	தமிழ்ச்	ச கத்தில்	இப்ேபா

அெமரிக்காைவ	எதிர்ப்ப 	என்ப 	ஒ 	ேபஷனாகி	விட்ட .	அைதத்தான்
இ ேபான்ற	 த்தகங்கைள	ெவளியி பவர்கள்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்கள்.
ம.க.இ.க.ைவப்	ேபால்	அைத	ஒ 	கடைமயாகச்	ெசய்வதில்ைல.	தாமிரபரணிைய
உறிஞ் ம்	ேகாக்ைக	எதிர்த் 	ம.க.இ.க.ேதாழர்கள்	தான்	அ ,	உைத
வாங்கினார்கள்.	சித்திரவைதகைள	மீறி	 ண் ப்	பிர ரங்கள்	விற்றார்கள்.
	
எப்ேபா ேம	ஒ 	பிரச்சைனக்காக	உைழப்ப 	நாமாக ம்,	அதன்	பயைன
அ பவிப்ப 	அவர்களாக ம்	இ ந் ெகாண் 	இ க்கிறார்கள்.	தலித்
பிரச்சைனைய	எ த் க்	ெகாண்டா ம்	அதற்காக	ேபாரா ய 	நம் ைடய
இயக்கங்கள்தான்.	ெசாந்த	ேவைலைய ம்	பார்த் க்	ெகாண்
இயக்கங்க க்காக	 த்தகங்கைள	பல	கிேலாமீட்டர்	ைசக்கிளில்	ேபாய்	விற்
ேதாழர்கள்	எவ்வள 	சிரமப்பட்டார்கள்.	இந்த	அரசியைல	உ வாக் வதற்காக
ெப ம்பா ப பவர்களாக ம்,	சிைறக் ச்	ெசல்பவர்களாக ம்	நாம்	இ க்க,
சந்ைதப்ப த்தி	விற் 	இலாபம்	பார்ப்பவர்களாக	கார்ப்பேரட்	பார்ப்பன	நி வனங்கள்
இ க்கின்றன.
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ேச ேவரா	ஒ 	அரசியல்,	ச க	அைடயாளமாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	‘கிழக் ப்
பதிப்பகம்’	ேபா ம்	 த்தகத்தில்	அரசியலற்ற	தன்ைம	தான்	இ க் ம்.	அேதேபால்
பதிப்பகத் ைறயில்	அட்ைட	வ வைமப் ,	அச் 	ேபான்றவற்றி ம்
உலகமயமாக்கலின்	தாக்கம்	அதிகமாக	இ க் ம்.	இைத	என்.ஆர்.ஐக்கள்
பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்கள்.	ெபா வாகேவ	பார்ப்பனர்கள்	சி பத்திரிைக
உலகிற் 	அ க்க 	வ வார்கள்.	தி ம்பி	தங்கள 	அக்ரஹாரத்திற் ள்	ெசன்
பச்ைசப்	பார்ப்பனர்களாக ம்	நடந் 	ெகாள்வார்கள்.	அதாவ
ெபா ேபாக்கிற்காக	இலக்கியம்	ேப வார்கள்.	இந்த	கார்ப்பேரட்	நி வனங்களின்
இடம்	ஒேர	நாளில்	உ வானதல்ல.	ஏற்கனேவ	தன் ைடய	 த்தகத்ைதத்	தாேன
அச்சிட் 	சலித் ப்ேபான	எ த்தாளர்க ம்	ேசர்ந் தான்	இந்த	தளத்ைத
உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.	ெபரியாரிய	வழியில்	வந்த	எனக் 	எப்ேபா ேம	தமிழ்



இலக்கியம்	 றித் 	ஒ 	அச்சம்	இ க் ம்.	சாதி,	மதங்களின்	ெபயரால்	இங்
நடக் ம்	அ ைமத்தனத்ைத ம்,	அநியாயங்கைள ம்	பார்த் 	ெகாதித் ப்ேபாய்
இ க் ம்	எனக் 	இந்த	இலக்கியத்தில்	என்ன	இடம்	என்ற	ேகள்வி
இ ந்த ண் .	இங் 	இ க்கிற	எல்லாப்	பத்திரிைகக ம்	 ரியாத
தன்ைமேயா ம்,	ஒ 	மிரட்டல்	தன்ைமேயா ம்	தான்	இ ந்த .‘நிறப்பிரிைக’க் ள்
தான்	என்னால்	அரசியல்	ரீதியாக ம்,	ெகாள்ைக	ரீதியாக ம்	 ைழய	 ந்த .
ெபரியார்	ஏற்ப த்தியி ந்த	பார்ப்பனர்	அல்லாத	அச்சமற்ற	தன்ைமைய
இலக்கியத்திற் ள்	நிறப்பிரிைக	மட் ேம	ஏற்ப த்தியி ந்த .	இன்ைறக்
இ க்கிற	தலித்	அரசியலின்	கச்சாப்ெபா ள்	எனக் த்	ெதரிந் 	நிறப்பிரிைக
தான்.	ஆனால்	இன்ைறக் 	அ 	காணாமல்	ேபாய்விட்ட .	வணிக	ேநாக்கிலான
பத்திரிைககள்	தான்	இதற் க்	காரணம்.
	
நிறப்பிரிைகயில்	இ ந்த	ஆ.சிவ ப்பிரமணியம்,	ெதா.பரமசிவம்	ேபான்ற
எ த்தாளர்களின்	 த்தகங்கள்	இன் 	‘காலச் வ ’	பதிப்பக	ெவளியீடாக
வ கின்றன.	சிவ ப்பிரமணியத்தின்	அரசியலில்	தான்	நாங்கள்	உ வாேனாம்.
இலக்கியம்	தான்	கலாச்சாரத்ைத	கற் க்ெகா க்கிற ,	இதற் ள்	பார்ப்பனர்கள்
எப்ப 	 ட்பமாக	இயங் கிறார்கள்	என் 	பார்க்க	ெசால்லிக்ெகா த்தவர்கள்
ஆ.சிவ ப்பிரமணிய ம்,	ெதா.பரமசிவ ம்.	ஆனால்	இன் 	அவர்கள்	காலச் வ
பதிப்பகத்தில்	தங்கள்	 த்தகத்ைத	ெவளியி கிறார்கள்.	வணிக	ேநாக்ேகா
தங்கள்	 த்தகத்ைத	இன் ம்	அதிகம்	ேபரிடம்	ெகாண் 	ெசல்ல	ேவண் ம்	என்
இவர்கள்	நிைனக்கக் ம்.	90க க் ப்	பிற 	மாற் 	அரசியைல ம்	சார்ந்
இயங்க	ேவண் ய	நிர்ப்பந்தம்	தமிழ்ச்	 ழலில்	ஏற்பட் ள்ள .	அதனால்	தான்
காலச் வ 	ஆசிரியர்	 வில்	இரண் 	தலித் கள்	இ ந்ேத	ஆகேவண் ய
கட்டாயம்	ஏற்பட் ள்ள .	தமிழக	அரசியலில்	இதற் 	 ன் 	எப்ேபா 	ெசய்தி
ஒலிபரப் த்	 ைற	தலித் க் 	ெகா க்கப்பட்ட ?	காலச் வடாக	இ க்கலாம்,
தமிழக	அரசாக	இ க்கலாம்.	இந்த	மாற்றம்	எப்ேபா 	நிகழ்ந்த ?தலித்
அரசியைல	ேநர்ைமயாகப்	ேபசக் ய	ஒ 	ேதாழர்,	தன் டன்	தலித்	ஒ வர்
இ ந்தால்	தான்	தான்	ேப வ 	ேநர்ைமயாக	இ க் ம்	என்ற	நிைலக்
தள்ளப்பட் க்கிறார்.	இ 	அவர்கைளப்	பிரதிநிதித் வப்ப த்தாமல்
அவர்கைள ம்	தங்கள்	வியாபாரத்தில்	இைணத் க்	ெகாள் ம்	 யற்சி.
	
தலித்	அரசியைல	 ன்னிைலப்ப த்திய,	அம்ேபத்கர்	 த்தகங்கைள	அதிக
அளவில்	ெகாண் வந்த	பல	பதிப்பகங்கள்	தங்கள்	ெசயைல	விளம்பரப்ப த்திக்
ெகாண்டதில்ைல.	ஆனால்	ராஜ்க தமைன ம்,	ரவிக் மாைர ம்
ைவத் க்ெகாண் ள்ள	காலச் வ ன்	ெதானி	ேவ விதமான .	அதாவ
தங்கள 	பார்ப்பன,	சனாதன	 கங்கைள	மைறத் க்ெகாள்ளத்தான்	இந்த
கார்ப்பேரட்	பதிப்பகங்கள்	ச க	அக்கைற டன்	 த்தகங்கள்	ெவளியி வதாய்
காட் க்ெகாள்கிறார்கள்.	 த்தகங்கைள	சந்ைதப்ப த் ம்ேபா 	பதிப்பகத்தின்
அ ப்பைட	கட்டைமப்ைப	அதிகப்ப த்த	ேவண் ம்.	அப்ேபா 	பதிப்பகங்கள்



நி வனங்களாகி	வி கின்றன.	எனக் 	இ க்கிற	அ ப்பைட	அரசியல்
காரணமாக	என் ைடய	பதிப்பகத்ைத	நி வனமாக்கக்	 டா 	என்பதில்
கவனமாக	இ க்கிேறன்.
	
�������������	��������	�����	���������
�����������	����	����������������	����
���������	�������	���������?	
	
ஒ 	ஆதர ம்	இல்ைலெயன் 	தான்	ெசால்ல	ேவண் யி க்கிற .	கார்ப்பேரட்
கலாச்சாரத்திற் ள்	 ைமயாக	 ைழந் 	விட்ட	ஒ 	சங்கமாக	பபாசி
மாறிவிட்ட .	இதன்	விைளவாக	எளிைம	என்கிற	என்	ெகாள்ைகயின்	மீேத
எனக் 	அவநம்பிக்ைகக ம்,	சந்ேதகங்க ம்	வந் விட்டன.	 த்தகங்களின்
வ வைமப் 	எங்ேகேயா	ேபாய்விட்ட .	நா ம்	கார்ப்பேரட்	நி வனங்க க்
இைணயான	தரத்தில்	 த்தகங்கைளப்	ேபாட	ேவண் ய	நிைலயில்	இ க்கிேறன்.
எல்ேலா க் ம்	பபாசி	இடம்	ெகா க்கிறதா	என்றால்	என்ைனப்	ேபால்	சி
பதிப்பகங்கள்	ேகாபத்ேதா ம்,	விமர்சனங்கேளா ம்	இல்ைலெயன் 	ெசால்ல
ேவண் யி க்கிற .
	
�������������	�������	���	�������	�������?	
	
கடந்த	வாரத்தில்	நண்பர்	ஒ வர்	எனக் ப்	ேபான்	ெசய்தார்.	இன் ம்	அைரமணி
ேநரத்தில்	ஐந்தாயிரம்	 பாய்	ெசக்	எ த் க்	ெகாண் 	வந்தால்	உ ப்பினராக
ேசர்ந்திடலாம்	என் .	அைரமணி	ேநரத்தில்	ஐந்தாயிரம்	 பாய்	திரட் ம்	அள க்
எனக் 	பலம்	இல்ைல.	ஒ 	பத்தாயிரம்	 பாய்	கிைடத்தால்	இன் ெமா 	 த்தகம்
ெகாண் 	வந் விடலாம்	என்ற	நிைலயில்	தான்	நான்	இ க்கிேறன்.	என் ைடய
தலீ ,	உைழப் 	என	எல்லாேம	 த்தகங்கள்	ெகாண் 	வ வதற்காக

ெசலவாகிற .	இங் 	என் ைடய	ேகள்வி,	உ ப்பினர்	ேசர்ப்பைத	பபாசி
பகிரங்கமாக	அறிவித் ச்	ெசய்ய	ேவண்டாமா?	பதிப் ச்	சார்ந்த	தளங்களிலாவ
அறிவிக்கப்பட	ேவண்டாமா	என்ப தான்.
	
�����	��������	��������������	���	�������,
�����	������	������������	����	������
�����������	������.	���	��������	����������
�������	�����	�����������?	
	
நம் ைடய	பதிப் 	 யற்சி	என் 	தனியாக	எ மில்ைல.	நம் ைடய	அரசியல்
யற்சிதான்	நம் ைடய	பதிப் 	 யற்சி.	என் ைடய	 த்தகங்கைள	நான்	 தி

நிைறந்த	வீதிகளில்	தான்	விற்கிேறன்.	ம ப ம்	ம ப ம்	 சி	தட் த்	தான்
விற்க	ேவண் யி க்கிற .	ஆனால்	அவர்கள்	அப்ப யல்ல.	வாங்க	வ ம்	வாசகன்



அந்தப்	 த்தகத்ைத	ஒ 	referenceக் 	 ட	பார்த் 	விடக் டா 	என்
பிளாஸ் க்	அட்ைடகளில்	 ட் 	ைவக்கிறார்கள்.	காலங்காலமாக	ேவ 	யா ம்
கல்வி	கற்கக் டா 	என் 	 ட் ைவத்த	மனநிைலதாேன	இ .
	
உதவித்ெதாைக	வாங்கிக்ெகாண் 	ஒண் க் த்தனம்	நடத் ம்	ஒ
மாணவ க் 	ஆய் க்காக	என்னால்	ஒ 	 த்தகத்ைத	கா 	வாங்காமல்
ெகா க்க	 ம்.	நான்	கற்ற	அரசியல்	அப்ப .	ஆனால்	அவர்களால்	 யா .
ப க்க	ஆர்வ ள்ள	ஒ 	மாணவனால்	ஒ 	 த்தகத்ைத	விைலெகா த் 	வாங்க

யாத	 ழ்நிைல ம்	இங் தாேன	நில கிற .	அவன்	 த்தகத்ைத
பிரித் க் ட	பார்க்கக் டா 	என் 	 ட் 	ைவக்கிறார்கள்.	இைத
உைடத்ெதறிவதற்கான	சாத்தியங்கேளா,	பலேமா	என்	ேபான்ேறாரிடம்	கிைடயா .
	
��������	��������������	���	���������
�������,	������,	��������,	������	�����������
����	������	���������������	���������.
�����������	����	������������	����������?	
	
இப்ப த்தான்	இ க்கிற 	என்பைத	விட	இப்ப த்தான்	உ வாக்கியி க்கிேறாம்.
இட	ஒ க்கீ 	ெதாடர்பாக	தமிழ்நாட் ல்	அதிக	விவாதங்கள்	நைடெபற்றன.
ஆனால்	எங்காவ 	ேபாராட்டம்	நடந்ததா	என்றால்	இல்ைல.	தமிழ்நா 	தான்	இட
ஒ க்கீட்ைட	 தன்	 தலில்	ேபசி	சட்டமாக்கிய .	 ன்ெனப்ேபா ம்	இல்லாத
அள க் 	இ ெதாடர்பான	விழிப் ணர் ம்	தற்ேபா 	அதிகரித் ள்ள .ஆனால்
நம்	இரண்டாம்,	 ன்றாம்	தைல ைற	இைளஞர்கள்	ெப ம்பா ம்	இட சாரி,
வல சாரித்	தன்ைமக் 	ந வில்	இ க்கிறார்கள்.	வாசிப்ைபப்	ெபா த்தவைர
வல சாரிகள்	தங்கள்	 த்தகங்கைள	இந்த	இைளஞர்களிடம்	எளிதில்	ெகாண்
ேபாய்	ேசர்த் 	வி கிறார்கள்.	அச் 	ஊடகங்கைள	விட	காட்சி	ஊடகங்கள்
தாங்கேள	காட்சிகைளக்	ெகாண் 	ேபாய்	இைளஞர்களிடம்	ேசர்த் 	வி கின்றன.
எந்த	விஷயம்	தங்க க் 	எளிதாகக்	கிைடக்கிறேதா	அந்த	விஷயம்	சார்ந் 	தான்
வாசகர்க ம்,	இைளஞர்க ம்	இயங் கிறார்கள்.இந்த	இைளஞர்களிடம்
கிரிக்ெகட் ம்,	ேதசபக்தி ம்	தான்	மீ யாவால்	ெகாண் 	ேசர்க்கப்ப கின்றன.
நவீன	ச கம்	சார்ந்த	இலக்கியங்கேளா,	அரசியேலா	ேபாய்ச்	ேச வதில்ைல.
நம் ைடய	இயக்கங்க ம்	இைளஞர்க க் 	அரசியல்	கல்வி	எ ப்பைத	நி த்தி
ைவத் ள்ளன.	இதில்	திராவிட	இயக்கங்கேளா 	ஒப்பி ம்ேபா 	இட சாரி
இயக்கங்கள்	பரவாயில்ைல	என் 	ேதான் கிற .
	
ேச 	பாலம்	விவகாரத்தில்	தீக்கதிர்	பத்திரிைக	தான்	ெதாடர்ந் 	கட் ைரகைள
ெவளியிட் 	வ கிற .	இந்த	விஷயத்தில்	‘ ரெசாலி’,	‘வி தைல’	ேபான்ற
பத்திரிைககள்	மிக ம்	பரிதாபகரமான	நிைலயில்	உள்ளன.	கைலஞர்	தன் ைடய
தனிக்க த்தாக	ேச 	பாலம்	பற்றிப்	ேப கிறார்.	எனக் த்	ெதரிந் 	அவ ைடய



அரசியல்,	வாசக	தளத்தில்	“ஏன்	தைலவர்	இந்த	விஷயத்தில்	எல்லாம்
தைலயிடறார்”	என் 	ேகட் ம்	மனநிைலயில்தான்	இ க்கிற .	 க்கைடயில்
தி. .க.	ெதாண்ட க் 	கைலஞரின்	ேபட் ையப்	 ரியைவக் ம்	ேவைலைய
என்ைனப்	ேபான்றவர்கள்	ெசய்ய	ேவண் யி க்கிற .	இதன்	விைள 	ஒேர	நாளில்
இந்த	இைளஞர்கைள	உணர்ச்சிவசப்ப த்தி	வல சாரிகள்	ைகப்பற்றிக்	ெகாள்ளக்

ய	சாத்தியம்	இ க்கிற .	நாம்	இயங்காத	தளங்கைள	அவர்கள்
பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்கள்.	அப்ப த்தான்	வாஸ் ைவ ம்,	சைமயைல ம்
விற் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ெப ந்தீனி	தின் ம்	ச கமாகத்	தாேன
நம் ைடய	ச கம்	மாறிக்ெகாண் க்கிற .	 கர்ேவார்	கலாச்சார ம்,
உலகமயமாக்க ம்	இைதத்தான்	ெசய் 	ெகாண் க்கிற .	உடல்	உைழப்பற்ற
ச கத்ைத	தாேன	நாம்	உ வாக்க	ஆைசப்ப கிேறாம்.	கார்ப்பேரட்	கம்ெபனியில்
ேவைலபார்ப்ப 	தான்	க ரவமாக	க தப்ப கிற .	உைழப் 	சார்ந்த	ச கம்
ேவகமாக	பின் க் த்	தள்ளப்ப கிற .
அப்ப யானால்	 ன்ேன வதாக	நாம்	 ம்	ச கத்ைத	பின்பற்றித்தாேன
த்தகங்கள்	விற்கப்ப ம்.
	
ஆனா ம்	 த்தகம்	விற்பேத	சிரமம்	என்ற	நிைலயில்	இ ந் 	ஆயிரத் 	இ
த்தகங்கள்	விற்கப்ப ம்	நிைலைய	இன் 	நாம்	உ வாக்கியி க்கிேறாம்.	 த்தகச்
சந்ைதகள்	 லம்	மட் ேம	இந்த	நிைலைய	மாற்றி	விட	 யா .	இயக்கங்களால்
மட் ேம	 ம்.	பாரதி	 த்தகாலயத் க் ப்	பின் லமாக	ஓர்	அரசியல்	இயக்கம்
இ ப்பைதப்	ேபால்	நிைறய	 த்தகாலயங்கள்	உ வாக	ேவண் ம்.	இயக்கத்தின்
லம்	 றிப்பிட்ட	இைளஞர்கைளத்	தான்	அரசியேலா 	உ வாக்க	 ம்.	ஆனால்

அந்த	இைளஞர்க க் ம்	பிற	இைளஞர்க க் ம்	ஒ 	ெதாடர் 	இ ந்
ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்.
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ெபரிய	உதவிகள்	எ ம்	கிைடப்பதில்ைல.	ஒ 	பதிப்பகத்தில்	இ ந் 	சிரமப்பட்
நாற்ப 	 த்தகங்கள்	ெவளிவ கிற 	என்றால்	இரண் 	 ன் 	 த்தகங்கைள
லக	ஆைணக் 	எ த் க்ெகாள்வார்கள்.	ஆனால்	அைனத் 	 த்தகங்க ேம

இந்த	ச க	மாற்றத் க்கான	 த்தகங்களாக	இ க் ம்.	பழைமவாதங்கேளா ,
பார்ப்பனியத்ைத	ஆதரிக் ம்	பதிப்பகங்களில்	இ ந் 	எ க்கப்ப ம்	 த்தகங்கள்
அள க் 	மாற் 	பதிப்பகங்களில்	இ ந் 	வாங்கப்ப வதில்ைல.	 த்தகங்கைளத்
ேதர் 	ெசய்பவர்க க் 	பதிப்பகங்களின்	அரசியல்	 றித் 	எ ம்	ெதரியா .
காலச் வ 	பதிப்பகம்	தங்கள்	ஆட்கைள	எல்லா	இடங்களி ம்	ைவத் க்
ெகாண் 	ேவைலகைள	ெசய் 	ெகாள்கிற .பதிப்பக	சிக்கல்க க் 	என்னதான்
தீர் ?இயக்கங்கள்	நடத் வதன்	 லமாக	மக்களிடம்	ேநர யாகச்	ெசன்
த்தகங்கள்	விற்கலாம்.	இைத	பாரதி	 த்தகாலயம்	ஓரள 	நன்றாகேவ



ெசயல்ப த்திக்	ெகாண் க்கிற .	ஆனால்	இதன்	 லம்	கட்சி	சார்ந்த
வாசகர்கள்	மட் ேம	உ வா ம்	வாய்ப் 	இ க்கிற .	இவர்கள்	தலித்	எ த்ைத
எப்ப 	ப ப்பார்கள்?	எனேவ	ஒ 	பரந்த	வாசிப்ைப	இவர்களிடம்	உ வாக்க
ேவண் ம்.அர 	இதில்	 க்கிய	கவனம்	ெச த்த	ேவண் ம்.	இரண்
ஆண் களாக	 த்தகங்கைள	அச்ச த் 	ைவத் க்ெகாண் 	 லக
ஆைணக்காக	காத் க்	ெகாண் க்கிேறாம்.	எங்கள்	 த்தகங்கள்	வாங்கப்ப ம்
விைல	இ ப 	ஆண் க க் 	 ன்	நிர்ணயிக்கப்பட்ட .	இப்ேபா 	தயாரிப் ச்
ெசல 	அதிகரித் 	விட்ட .	காகிதத்திற்கான	வாட்	வரி	மட் ம்	12	சதவீதம்.
ஒவ்ெவான்றி ம்	விைல	ஏறிவிட்ட .	ெபரிய	பதிப்பகங்க க் 	இதில்	எந்தப்
பிரச்சைன ம்	இல்ைல.	விளம்பரங்கள்,	அரசியலற்ற	தன்ைம	ேபான்றவற்றால்
அவர்கள்	அதிகம்	சம்பாதிக்கின்றனர்.	என்ைனப்	ேபான்றவர்கள்	தான்	அதிகம்
பாதிக்கப்ப கிேறாம்.
	
ேதர் க் 	என்ன	மனநிைலேயா 	 த்தகங்கைளத்	ேதர் 	ெசய்கிற 	என்ப
எனக் 	இன் வைர	 ரியேவயில்ைல.	தமிழில்	கடந்த	பத் 	வ டங்களில்
ெவளிவந்த	எந்த	இலக்கியத்ேதா 	ஒப்பிட்டா ம்	மிகச்சிறந்த 	ேஷாபாசக்தியின்
‘ம்’	நாவல்.	அதற் 	கடந்த	இரண் 	வ டங்களாக	 லக	ஆைண
கிைடக்கவில்ைல.	இ 	ேபான்ற	ெசயல்களால்	நான்	தளர்ச்சியைடந் 	ெகாண்ேட
இ க்கிேறன்.	 ல்கைளத்	ேதர் 	ெசய்வதில்	பாரபட்சம்,	விற்பைன	விைலைய
உயர்த் வ 	ேபான்றவற்ைற	அர 	உடன யாக	கவனிக்க
ேவண் ம்.இன்ெனா றம்	அர 	 லகத் ைறைய	மட் ம்	சார்ந்ேத	பதிப்பகங்கள்
இயங் வைத	நான்	ஆேராக்கியமான	ஒன்றாகக்	க தவில்ைல.
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இப்ேபா 	எ திக்	ெகாண் க் ம்	ஈழத்தமிழர்களிடம்	காத்திரமான	அரசியல்
இ க்கிற 	என் 	ெசால்ல	 யா .	காத்திரத்ேதா 	இயங்கிய	 தல்
தைல ைற	ஓய்ந் 	விட்ட .	இரண்டாவ 	தைல ைற	உயிர்ைம	பதிப்பகத்திற் ம்,
காலச் வட் ற் ம்	எ திக்	ெகாண் க்கிற .	அ.	 த் லிங்கம்	 வாரஸ்யமாக
எ கிறார்	அவ்வள தான்.	அவரிடம்	எந்த	அரசிய ம்	இல்ைல	அதனால்	தான்
அவரால்	காலச் வட் ல்	எ த	 கிற .அேத	ேநரத்தில்	ேஷாபாசக்தி	தன் ைடய
நாட் ன்	ஜாதீய	ச கத்ேதா 	ேவ ப கிறார்.	மத,	ஜாதி,	ேதசியம்	என்கிற
எல்லாவற்ேறா ம்	 ரண்ப கிறார்.	அதற் ள்ேள	ஒ ங் கைள
கட்டைமப்பவர்கேளா ம்	சண்ைடயி கிறார்.	இ 	எ ம்	இல்லாதவர்தான்
அ. த் லிங்கம்.	காலச் வ க் 	காத்திரமான	பைடப் கள்	ேதைவயில்ைல.
பக்கங்கைள	நிரப் ம்	பிரதிநிதிகைளத்	தான்	அ 	ேதர்ந்ெத க்கிற .	இ



ரியாமல்	ெபண்	எ த்தாளர்க ம்	அதில்	ேபாய்	எ கிறார்கள்.ஆண்களின்
எ த்தில்	இ ந் 	வி பட் 	தன்ைனப்பற்றி	அவர்கள்	எ த	வந்த 	சந்ேதாஷமான
விஷயம்	தான்.	ெபண் டல்	அ ைமப்ப த்தப்பட்டதற் க்	காரணம்	இந் 	மத ம்,
இங் ள்ள	ஜாதிய	கட்டைமப் ம்	தான்	என்பைத	அவர்கள்	ெவளிப்பைடயாக
ெசால்ல	மாட்டார்கள்.	காலச் வ ல்	இ ந் 	விலகி	நிற் ம்	 ட் ேரவதி
ேபான்றவர்களால்	தான்	இைதச்	ெசால்ல	 கிற .
	
ெபண்	எ த்தாளர்களில்	காத்திரமான	பைடப் கைள	எ ம்	மாலதி	ைமத்ரி	ஏன்
காலச் வ க் 	எ கிறார்?	காலச் வ 	இஸ்லாமிய	பயங்கரவாதம்	என் 	ஓர்
இதழ்	ேபா வைதப்	பற்றி	மாலதிக் 	என்ன	க த் 	இ க்கிற ?	அதில்
அவ க் 	க த் 	 ரண்பா 	இ ப்பதாகக்	 றியி க்கிறார்.	அப்ப யானால்
அந்தப்	பத்திரிைகேயா 	அவரால்	எப்ப 	இயங்க	 கிற ?	மாலதியின்
இயக்கமற்றப்	ேபாக் தான்	காலச் வேடா 	இைணந் 	ேவைல	ெசய்ய
ைவக்கிற .காலச் வ ன்	ெசயல்பா 	மிக ம்	தந்திரமான .	தஸ்லிமா	நஸ்ரின்
பிரச்சைனயில்	களந்ைத	பீர் கம்ம ைவ	ைவத் த்தான்	எ த	ைவப்பார்கள்.	அ.
மார்க்ஸ்க் ப்	பதில்	எ த	ரவிக் மாைரப்	பயன்ப த் வார்கள்.	இப்ப
ஒவ்ெவா வ க் ம்	பதில்	எ த	தனித்தனியாக	ஆள்	ைவத்தி க்கிறார்கள்.
இெதல்லாேம	ஒ வித	தந்திரம்	தான்.	இ 	ெதரியாமல்	அதில்	இந்த
எ த்தாளர்கள்	ேபாய்	வி ந் 	வி கிறார்கள்.	எ தவ ம்ேபா 	தங்கள்
அரசியைல	அைடயாளமாகக்	ெகாண் 	எ த	வ கிறார்கள்.	ெகாஞ்சம்	வளர்ச்சி
அைடந்த	பிற 	பரந் பட்ட	இடத்திற் ப்	ேபாக	ேவண் ம்	என்
ஆைசப்ப கிறார்கள்.	ஆனந்த	விகடனிேலா,	 தத்திேலா	எ வ 	பரந் பட்ட
இடம்	என் 	நிைனத்தால்	 ட	பரவாயில்ைல.	காலச் வைட ம்,	உயிர்ைமைய ம்
பரந் பட்ட	இடம்	என் 	நிைனக்கிறார்கள்.	ஆதவன்	தீட்சண்யா,
அழகியெபரியவன்,	மதிவண்ணன்	ேபான்றவர்கள்	தான்	யா க் 	எ கிேறாம்
என்பதில்	ெதளிவாக ம்,	தன் ைடய	ஒவ்ெவா 	எ த்ைத ம்	காத்திரமாக ம்
ெவளிப்ப த் கிறார்கள்.
	
தலித்,	 ஸ்லிம்,	விளிம் நிைல	எ த்தாளர்கள்	என் 	அைடயாளங்கேளா 	தான்
தலில்	எ த	வ கிறார்கள்.	இந்த	அைடயாளங்கைள	அரசியல்	இலக்கிய

வரலாற்றில்	பதி 	ெசய்யத்	தவறி	வி வதால்	தான்	காலச் வ ,	உயிர்ைம
ேபான்றவற்றில்	ேபாய்	தஞ்சமைடந் 	வி கிறார்கள்.	ராஜீவ்	காந்தி	ெகாைல
வழக்கில்	கார்த்திேகய க் 	எதிராக	திராவிட	இயக்கத்	ேதாழர்கள்	தான்
ேபாரா னார்கள்.	பார்ப்பன	எ த்தாளர்கள்	அைனவ ம்	மரணதண்டைன
தவறான 	என்ற	ேகாஷத்தில்	ேபாய்	ஒழிந் 	ெகாண்டார்கள்.	 ந்தரராமசாமி ம்
அந்த	ேகாஷத்தில்	கலந் 	ெகாண்டார்.	அைத	ைவத் க்ெகாண் 	 ந்தரராமசாமி
மரண	தண்டைனக் 	எதிரானவர்	என் 	இன்ன ம்	ேபசிக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	அப்ச க் 	ஆதரவாகப்	ேப வதற் 	இவர்கள்	யா ம்
தயாராக	இல்ைல.	அவ க் 	ஆதரவாக	இட சாரி,	ெபரியாரிய,	நக்சைலட்



ேதாழர்கள்	தான்	ேப கிறார்கள்.
	
�����������������	����������	��������
�����������	������������.	����	����������
�������	��������	�����	������������?	
	
நான்	நிறப்பிரிைகயில்	இ ந் 	வந்தவன்.	ெபரியா ம்,	அம்ேபத்க ம்	கற் த்தந்த
அரசியல்	எனக் 	மற்றவர்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	உதவியி க்கிற .	ஆரம்பத்தில்
காலச் வட் ன்	பார்ப்பனத்	தன்ைமைய	மற்றவர்க டன்	பகிர்ந் 	ெகாண்டேபா
அவர்கள்	நம்ப	ம த்தார்கள்.	அதன்பின்	ஒவ்ெவா 	கட் ைரயி ம்	காலச் வ
தன் ைடய	பார்ப்பனத்	தன்ைமைய	ேதா ரித் க்	காட் ய .	ெபரியார்-125
இதழ்,	இஸ்லாமிய	பயங்கரவாத	இதழ்,	உச்சகட்டமாக	 ந்தர	ராமசாமி	இறந்தேபா
அவர்கள்	நடத்திய	 த் கள்	அவர்கைள	ேதா ரித் க்	காட் ன.
	
நண்பர்	ேஷாபாசக்தி	சமீபத்தில்	 விைச	ேபட் யில்,	‘காலச் வ 	என் 	ஏன்
ச்சாண் 	காட் கிறீர்கள்	அ 	அவ்வள 	ெபரிய	விஷயமா’	என் 	ேகட் ந்தார்.

இ 	மிக ம்	தவ .	ஆயிரத் 	ஐ 	பிரதிகள்	விக்கிற	 த்தகம்	தாேன	என்
விட் விடக்	 டா .ஆரம்பத்தில்	அ 	ஒ 	இலக்கியப்	பத்திரிைகயாக
ஆரம்பிக்கப்பட் ,	பின்னர்	வணிகப்	பத்திரிைகயாக	தன்ைன	விரி ப த்திக்
ெகாண் 	இயங்க	ஆரம்பித்த .	வந்ேதாமா,	சம்பாதித்ேதாமா	என்பைதத்	தாண்
வரலா ,	இலக்கியம்	எல்லாவற்றிற் ம்	ஒ 	ஆவணக்காப்பகம்	ேபால்	தன்ைன
நிைலநி த்திக்	ெகாண் 	ெசயல்பட	ஆரம்பித்த .நான்,	அ.மார்க்ஸ்,	வீ.அர
ேபான்றவர்களிடம்	தான்	அவர்கைளப்	பற்றிய	இந்த	 ட்பமான	பார்ைவ
இ க்கிற .	ந கர்	சிவாஜி	கேணசைன	நீங்கள்	எப்ப 	ேவண் மானா ம்
விமர்சிக்கலாம்.	அதற் 	உரிைம	இ க்கிற .	ஆனால்	காலச் வ 	இன் 	வைர
அந்த	இடத்தில்	சிவாஜிக் ப்	பதிலாக	ஒ 	பார்ப்பன	ஆைள	நி த்தப்	பார்க்கிற .
வரலாற்றில்,	இலக்கியத்தில்	என	எல்லா	இடங்களி ம்	காலச் வ 	இந்த
மாதிரியான	திரி 	ேவைலகைளத்	தான்	ெசய்கிற .Visual	Communication
ப க்கிற	மாணவர்கள்	தங்கள 	Referenceகாக	ஏதாவ 	ஒ 	காலச் வ
த்தகத்ைத	ப க்க	ேவண் யி க்கிற .	ஆனால்	அந்தப்	 த்தகத்தில்	இ க் ம்
வரலா 	நிஜமானதல்ல,	காலச் வடால்	திரிக்கப்பட்ட .	இதன்	 லம்	பி.ேஜ.பி.,
ஆர்.எஸ்.எஸ்.	 விக்ெகாண் க்கின்ற	விஷத்ைத	காலச் வ ம்	 ட்பமாக

விக்ெகாண்ேட	இ க்கிற .	வரலா ,	ச கம்,	பண்பா 	ேபான்றைவ	ஒன்
கிைடயா .	அதற் ள்	எத்தைனேயா	பிரி கள்	இ க்கிற 	என்
ேபசத்ெதாடங்கிய 	நிறப்பிரிைகதான்.	இந்த	ேநாக்கில்	நகர்ந்தி ந்தால்
காலச் வ 	ஜனநாயக	அரசியைல	ேநாக்கி	நகர்ந்தி க் ம்.	ஆனால்	காலச் வ
பார்ப்பனீயம்,	இந் த் வம்	ேபான்றவற்ைறத்	தான்	தி ம்பத்	தி ம்ப	ேபசிக்
ெகாண் க்கிற .இஸ்லாமியர்கைள	ெதாடர்ந் 	பயங்கரவாதிகள்	என்
சித்தரிப்ப ,	தலித் கள்,	பிற்ப த்தப்பட்டவர்க க் ள்	பிள கைள



ஏற்ப த் வ 	இ தான்	காலச் வ ன்	ேவைல.
	
சங்கராச்சாரியார்	ைகதின்	ேபா 	எ த்தாளர்கள்	இைதக்	கண் க்க	ேவண் ம்
என் 	 ந்தரராமசாமி	எ தினார்.	அதன்	உள்	அர்த்தத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாண்ட
எ த்தாளர்	பிரபஞ்சன்,	“சங்கராச்சாரியார்	ைக 	ெசய்யப்பட்டால்	 ந்தரராமசாமி
ஏன்	வ ந்த	ேவண் ம்”	என் 	ேகள்வி	எ ப்பினார். ந்தரராமசாமியால்	அரைச
எதிர்த் 	எ த ம்	 யவில்ைல.	அேத	ேநரத்தில்	ஒ 	அதிகாரமிக்க	பார்ப்பான்
ைக 	ெசய்யப்பட்டைத ம்	தாங்கிக்ெகாள்ள	 யவில்ைல.	அந்த
சங்கராச்சாரியார்	ைக 	ெசய்யப்ப வதற் 	 ன்	தனி	விமானத்தில்	ேபாய்
ஸ்லீம்கைள	மிரட் க்	ெகாண் ந்தவர்.	அவர்	ைக 	ெசய்யப்பட்டேபா 	தமிழ்ச்

ச கம்	அவ்வள 	சந்ேதாஷப்பட்ட .	ஆனால்	காலச் வ ன்	 ர ம்,
ந்தரராமசாமியின்	 ர ம்	 ற்றி ம்	ேவ பட்டதாக	இ ந்த .அந்த	ேநரத்தில்

சங்கரமடத்தின்	அள்ளக்ைகயாக	சரியாக	ெசயல்பட்டவர்	ரவிக் மார்.
பிற்ப த்தப்பட்டவர்க க்காக	உ வாக்கப்பட்ட 	தான்	சங்கரமடம்	என்
பார்ப்பனர்கைள	மிஞ் ம்	வைகயில்	 கியி ந்தார்	அவர்.
	
சமீபத்தில்	உத்திரப்பிரேதச	ேதர்தலில்	மாயாவதி	ெவற்றி	ெபற்றைதப்	பற்றி
ட் ேரவதி	ஒ 	பத்திரிைகயில்	க த் 	ெசால்லியி ந்தார்.	“மாயாவதி

பார்ப்பனர்கேளா 	இைணந் 	ெகாண் 	ெசயல்படப்ேபா ம்	இந்த	ெவற்றிைய
ஜீரணிக்க	 யவில்ைல”	என் 	அதில்	 றிப்பிட் ந்தார்.அைத	ேமற்ேகாள்	காட்
காலச் வ 	பத்திரிைகயில்	கண்ணன்	ஒ 	கட் ைர	எ தியி ந்தார்.	அதில்
காமராஜ ம்	பார்ப்பனர்கேளா 	இைணந் 	ஆட்சிையக்	ைகப்பற்றினார்	என்ெறா
பச்ைசப்	ெபாய்ைய	எ தியி ந்தார்.	காங்கிரசில்	இ ந்த	பார்ப்பனர்
அல்லாதவர்கைள	இைணத் க்ெகாண் 	தான்	காமராஜர்	ெவற்றி	ெபற்றார்.	ேம ம்
ெபரியார்	உக்கிரமாக	இ ந்த	காலகட்டம்	அ .	ெபரியார்	மாநாட் ல்	ேப கிற
விஷயங்கள்	காமராஜர்	ஆட்சியில்	ெசயல்திட்டமாக	மா வதாக	கல்கி	பத்திரிைக
தைலயங்கேம	எ திய .	ஆனால்	கண்ணன்	அைத	திரிக்கப்
பார்க்கிறார்.காலச் வ ல்	 ட் ேரவதியின்	க த் 	 றித் 	கண்ணன்
எ தியதன்	அர்த்தம்	இ தான்.	‘உங்கள்	நாடார்	இனத்ைதச்	ேசர்ந்த	காமராஜர்
ெஜயிப்பதற் 	பார்ப்பனர்கள்	ேதைவ,	அேதேபால்	மாயாவதி	பார்ப்பனர்	ஆதரேவா
ெஜயித்தால்	என்ன’	என்ப தான்	அ .	நீ	யாைரப்	பற்றியாவ 	ேபசினால்	நான்	உன்
ஜாதிையச்	ெசால்லி	உன்ைனத்	தாக் ேவன்	என்கிற	தந்திரம்	தான்	அ .	ேம ம்
அ.மார்க்ஸ்	இ றித் 	ேபசக் டா ,	ேபசினால்	அவைர ம்	ஜாதிையச்
ெசால்லித்	தாக்கலாம்	என்கிற	தந்திர ம்	அதில்	அடங்கி ள்ள .	ஏெனனில்
மார்க்ஸ்	நாடார்	ச கத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.	ெபா வாகேவ	இம்மாதிரியான
ெசயல்களினால்	காலச் வ 	மீ 	எல்ேலா க் ம்	ஒ 	அதி ப்தி	இ க்கத்தான்
ெசய்கிற .
	
மிகக்	காத்திரமான	மாற் 	இதழ்	ஒன்ைறக்	ெகாண் 	வ வதன்	 லேம



காலச் வ ன்	தந்திரத்ைத	 றிய க்க	 ம்.	எங்கள்	‘அநிச்ச’	இதழ்	அந்த
ேநாக்கத்தில்	தான்	ெகாண் 	வரப்பட்ட .	ஆனால்	 ட்பமாக
இயங் பவர்க க் ள் ம்	பிரச்சைனகள்	வ ம்	என்பதால்	அ 	தைடபட்
விட்ட .	இப்ேபாதி க் ம்	நிைலயில்	ஆதவன்	தீட்சண்யாவின்	 விைசையத்
தவிர	ேவ 	எ ம்	காத்திரமாக	இயங்கவில்ைல.	தலித்	 ர 	அரசியல்
பத்திரிைகயாக	வ கிற .	இலக்கியத்திற்கான	இடம்	அங்
நிரப்பப்படேவயில்ைல.
	
������������	���������	�������	�������	����
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வியாபாரத்திற்காக	வாசகைன	 ட்டாளாக் கிற	ேவைலையத்	தான்	அ ம்
ெசய் 	ெகாண் க்கிற .	என்றா ம்	காலச் வேடா 	ஒப்பி ம்ேபா 	உயிர்ைம
பரவாயில்ைல.	அ 	 தாரித் க்ெகாண் 	தன் ைடய	ெசயல்பா கைள
மாற்றியி க்கிற .	ஆனா ம்	 ஜாதா	என்கிற	பார்ப்பாைன	கட ளாகக்
ெகாண்டா வைத	மட் ம்	நி த்தேவயில்ைல.	உயிர்ைமயில்	எ ம்
சா நிேவதிதா	உலகத்தில்	உள்ள	எல்ேலாைர ம்,	எல்லா	சம்பவங்கைள ம்
விமர்சிப்பார்.	 ஜாதாைவ	மட் ம்	அவர்	விமர்சிப்பேதயில்ைல.
	
‘������’	��������	������	�����������
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ம ஷ்ய த்திரன்	பத்திரிைக	ஆரம்பித்ததற் 	ெபரிய	ச க	ேநாக்கம்	எ ம்
கிைடயா .	அவர்	காலச் வ ல்	இ ந் 	ெவளிேயற்றப்பட்டார்.	அதற்கான
காரணத்ைத	அவர்	ெசால்லத்	தயாராக	இல்ைல.	தனக்ெகன	ஒ 	அைடயாளம்
ேவண் ம்	என்பதற்காக	அவர்	ஒ 	பத்திரிைகைய	ஆரம்பித்தார்.	தனக்ெகன்
ஒ 	அரசியேலா 	பத்திரிைகயில்	தைலயங்கம்	எ வைத	நிறப்பிரிைக	தான்
ஆரம்பித் 	ைவத்த .	அதனால்	பின்னால்	வந்தவர்க க் 	தைலயங்கங்கள்
எ த	ேவண் ய	அவசியம்	ஏற்பட்ட .பத்திரிைக	 வைத ம்	எந்த	அரசிய ம்
இல்லாத	இலக்கியத்தால்	நிரப்பினா ம்	அரசியேலா 	தைலயங்கம்	எ வ
அவசியமாகி	விட்ட .	அரசியல்	 கம்	இல்லாமல்	ஒ 	பத்திரிைக	நடத்த	 யா
என்பேத	நாம்	இங் 	ெஜயித்தி க்கிேறாம்	என்பதன்	அைடயாளம்	தான்.	இதன்
அ த்த	கட்ட	நடவ க்ைகயாக	பத்திரிைகயின்	எல்லாப்	பக்கங்க ம்	அரசியலாகத்
தான்	இ க்க	ேவண் ம்	என்பதாகத்	தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	இந்த	நிைல
வந்தால்	உயிர்ைமயால்	நிற்க	 யா .அப்சல்	 	விவகாரம்	பரபரப்பாக
இ ந்தேபா 	ஒ 	 ட்டத்தில்	ம ஷ்ய த்திரன்	இவ்வா 	ேபசியி க்கிறார்.
‘உயிர்ைம	ெதாடங்கப்பட்ட	பத்தாண் களில்	எவ்வளேவா	கட் ைரகள்
ெவளியிட் க்கிேறாம்.	ஆனால்	அப்ச க் 	ஆதரவாக	ெவளியிட்ட	கட் ைர



ெபரிய	பிரச்சைனகைளக்	கிளப்பிவிட்ட .	நீங்கள்	இஸ்லாமிய	மேனாபாவத்ேதா
ெசயல்பட் 	அ ப்பைடவாதத்ைத	ஆதரிக்கிறீர்கள்	என் 	 ற்றம்	சாட் னார்கள்.
நண்பர்கள்	என் 	நிைனத்தவர்கேள	எதிரிகளாகி	விட்டார்கள்.	இதற் 	எதிர்ப்
கிளம்பிய 	எனக் 	ஆச்சரியமாக	இ ந்த ’	என் 	ேபசினார்.ஒ நாள்	இந்தப்
பிரச்சைனைய	அ பவிக் ம்ேபாேத	ம ஷ்ய த்திர க் 	இவ்வள 	ேகாப ம்,
ஆயாச ம்,	மன	விகசிப் ம்	வ கிறேத,	அப்ப யானால்	என்ைனப்	ேபான்ற	மாற் ப்
பத்திரிைகயாளர்களின்	நிைல	என்ன?	இ 	ெதாடர்பாக	ஒவ்ெவா 	நா ம்
சண்ைடயிட் க்	ெகாண் க் ம்	மனிதைனப்	பற்றிய	பதி கள்	உயிர்ைம
த்தகத்தில்	என்னவாக	இ ந்தி க்கிற ?	ஒ 	பிர ரத்ைதக்	ெகாண் 	ேபாய்
விற் 	விட் 	வ வதற் ள்	ேபாலிசிடமி ந் ,	பிற	இயக்கத்தினரிடம்	இ ந்
எவ்வள 	பிரச்சைனகைள	மாற் 	இயக்கத்ைதச்	சார்ந்த	ஒவ்ெவா வ ம்
எதிர்ெகாள்கிறார்கள்.
	
ெராமான் க்காக	ஒ 	பத்திரிைக	நடத்தி	விட் ப்	ேபாகலாெமன் 	நிைனக்கிறார்
ம ஷ்ய த்திரன்.	அ 	நடக்கா .	‘ேசாளகர்	ெதாட் ’	ெவளிவந்தேபா
காலச் வ 	அைத	நிராகரித்த .	ஆனால்	அந்தப்	 த்தகம்	இப்ேபா 	ஐந்
பதிப் கள்	விற் 	விட்ட .	காலச் வ ,	உயிர்ைம	பத்திரிைகக க் 	தமிழ்ச்
ழலில்	எைத ம்	தீர்மானிக்கிற	இடம்	கிைடயா .	இைளஞர்கைளத்	திைசதி ப்பி

விடலாம்	அவ்வள தான்.	‘பார்ப்பனர்களால்	நல்ல	ப ப்பாளிகளாக	இ க்க	 ம்,
பைடப்பாளிகளாக	இ க்க	 யா ’	என் 	அம்ேபத்கர்	 றிப்பிட்ட 	கண் ன்ேன
நிதர்சனமாகிக்	ெகாண் க்கிற .	நமக் க்	கிைடக் ம்	வாழ்க்ைக ைற,
அ பவம்	ேபான்றவற்றால்	தான்	ஒ வன்	எ த	 கிற .	எனக் க்	கிைடத்த
அ பவத்ேதா 	ஒப்பி ம்ேபா 	நீ	ெவ 	கீேழ	இ க்கிறாய்.	என்ன	அ பவம்
இ க்கிற 	உனக் ?	நிறப்பிரிைகக் ப்	பிற 	அரசியேலா 	தைலயங்கங்கள்	எ த
ேவண் ய	அவசிய ம்,	பார்ப்பனத்	தன்ைம	அற்றதாக	தன்ைன	காட் க்ெகாள்ள
ேவண் 	ெபண்கள்,	தலித்	ேபான்றவர்கைள	ஆசிரியர்	 வில்	அமர்த்த	ேவண் ய
அவசிய ம்	ஏற்பட் ள்ள .	ஆனால்	அப்ப 	ஆசிரியர்	 வில்	இடம்	ெபற்றவர்கள்
தாங்கள்	எங்ேகயி ந் 	வந்ேதாேமா	அந்த	இடத்தின்	பிரதிநிதிகளாக
இயங் கிறார்களா	என்றால்	இல்ைல	என் தான்	ெசால்ல	ேவண் யி க்கிற .	
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எல்லா	உற க ம்	ச கத்தில்	நைடெப ம்	அரசியலின்	விைளவால்	ஏற்ப பைவ
தான்.	இதன்	பிரதிபலிப்பாகத்தான்	இலக்கியம்	இ க்க	 ம்.	ெதாைலக்காட்சித்
ெதாடர்கைளக்	 ட	இதன்	அ கில்	ைவத் த்தான்	பார்க்க	ேவண் ம்	என்
ேபராசிரியர்	சிவத்தம்பி	 றிப்பி வார்.	இந்த	இடத்தில்	நான்	ஒன்ைறக்	 ற
வி ம் கிேறன்.	எல்லா	ஆண்	எ த்தாளர்க ம்	ெவட்கேமயில்லாமல்	 .வி.	சீரியல்



பார்க் ம்	ெபண்கைளத்	திட் வார்கள்.	சமீபகாலமாக	இ 	அதிகரித் 	விட்ட .
இங் 	இயங் ம்	ச க	இயக்கங்கள்	ெபண்கைள	வீட் க் ள்ேளேய
ைவத்தி ப்பதால்	தான்	ெபண்கள்	வீட் க் ள்ேளேய	இ ந் 	சீரியல்கைளப்
பார்க்கிறார்கள்.	ெவளிக்கலாச்சாரம்,	ெவளிப்பண்பாட் ல்	ெபண்கைள	நாம்
அைழத் 	வரவில்ைல	என்பதால்	தாேன	 .வி.க் ள்	 டங்கிக்	கிடக்கிறார்கள்.
நம்மால்	அைரமணி	ேநரம்	பார்க்க	 யாத	ெதாடர்கைள	ெபண்கள்	மாய்ந்
மாய்ந் 	பார்த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்	என்றால்	நம்	வாழ்க்ைக	 ைற ம்
அவர்கள்	வாழ்க்ைக	 ைற ம்	ேவ 	ேவ 	என் தாேன	அர்த்தம்.	இதில்	எல்லா
ஆண்க க் ம்	பங் 	இ க்கிற .ஆண்க க் 	ஒ நாைளக் 	ஒ 	லட்சம்
காட்சிகள்	காணக்	கிைடக்கிறதாம்.	ஆனால்	ெபண்க க் 	 ம்பத்ைதத்
தாண் 	என்ன	இ க்கிற ?	ெபண்கைள	 ம்பம்	என்கிற	அைமப்பிற் ள்	 ட்
ைவத் 	விட் 	அவர்கள்	 ம்பக்கைதகள்	வ ம்	ெதாடர்கைளேய
பார்க்கிறார்கள்	என் 	ெசால்வ 	என்ன	நியாயம்?
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மிகக் ைற 	தான்.	நிறப்பிரிைக	அள க் 	இல்லாவிட்டா ம்	ஓரள க்
நம்பிக்ைக	தரக் ய	இதழாக	‘ விைச’	ெவளிவ கிற .	விைசயின்	சமீபத்திய
இதழ்கள்	பிரமாதமாக	இ க்கின்றன.	‘உயிர்	எ த் ’	பத்திரிைக ம்	அரசியல்
அைடயாளத்ேதா 	ெவளிவ கிற .	மாற் 	அரசியல்	சார்ந்த	 த்தகங்கைள
ெவளியி ம்	தங்கைளப்	ேபான்றவர்க க் ,	மாற் 	அரசியல்	இயக்கங்கள்
காட் ம்	ஆதர 	எத்தைகயதாக	இ க்கிற ?இன்ைறக் 	இ க்கிற	இயக்கங்கள்
விளிம் 	நிைல	மக்க க்காக	ேபாரா னா ம்	அவர்கள 	வரலா 	வி ப்
ெவ ப் கேளா 	தான்	பதி 	ெசய்யப்ப கிற .	பாட ல்களில்	வரலாற்ைற	பாரதீய
ஜனதா	மாற்றி	எ திய .	இைத	அ.மார்க்ஸ்,	நான்,	‘அயன் ரம்’	ராேஜந்திரன்
வ ம்	தான்	இங்ேக	ெதரியப்ப த்திேனாம்.	பிற 	இட சாரித்ேதாழர்கள்,

வரலாற் 	ஆய்வாளர்கள்,	ேபராசிரியர்கள்	இதில்	இைணந்ததன்	விைளவாக	அ
ெபரிய	வீச்சாக	அைமந்த .
	
இந்த	வரலாற் 	திரிப் 	ெதாடர்பாக	மார்க்ஸ்	எ திய	 ைல	எங்கள்	
கைலஞைர	சந்தித் க்	ெகா த்த .	இ 	ெதாடர்பாக	தி. .க.	மாநாட் ல்
தீர்மானம்	நிைறேவற்றப்பட்ட .	 ட்டணியில்	இ ந்தேபா ம்,	பாரதீய	ஜனதா	மீ
ஒ 	 ற்றச்சாட்டாக	தி. .க.	ைவத்த .	இதில்	எங்க க் 	இ ந்த	பங்ைக	எந்தப்
பத்திரிக்ைக ம்	பதி 	ெசய்யவில்ைல.	தீக்கதிர்	ேபான்ற	இட சாரி
பத்திரிைகக ம்,	த. . .க.வின்	ஒற் ைம	என்கிற	பத்திரிைக ம்	தான்	இைதப்
பதி 	ெசய்தன.	திராவிடர்	கழகம்	மற் ம்	ெபரியார்	திராவிடக்	கழகத்தின்
ஏ களில்	 ட	இ றித் 	எந்தப்	பதி ம்	இல்ைல.	நான்	அங்கி ந்



ெவளிேயறியவன்	என்ப 	 ட	காரணமாக	இ க்கலாம்.நான்	இறந்தபிற
என்ைன	எப்ப 	இந்த	ச கத்தில்	அைடயாளப்ப த் வ ?	உங்கள்
சிந்தைனேயா ,	க த் க்கேளா 	நான்	 ரண்பட் க்கலாம்.	அதற்காக
என்ைனப்	பற்றி	பதி 	ெசய்யாமல்	இ ப்ப 	என்ன	நியாயம்?	எங்ேகேயா	இ ந்த
ேச ேவராைவ	நாம்	ெகாண்டா வதன்	காரணம்	அவர 	வரலா 	பதி
ெபற்றி ப்ப 	தாேன.	வி ப் 	ெவ ப் களற்ற	எந்தப்	பதி ம்	நம்	 ழலில்
கிைடயா .	இைதச்	ெசான்னால்	தன்ைனத்	தாேன	விளம்பரப்ப த்திக்
ெகாள்வதாக	ெசால்வார்கள்.	ஆம்	அப்ப த்தான்	ெசய்ய	ேவண் யி க்கிற .
பார்ப்பன	பத்திரிைககள்	ஏற்ப த்திய	இந்த	வி ப் 	ெவ ப் 	மேனாபாவம்
நம்மிட ம்	ெதாற்றிக்	ெகாண் 	விட்ட .	அதனால்	தான்	அவன்	ஆ ,	இவன்
ஆ 	என் 	 க்களாக	சிைதந் 	கிடக்கிேறாம்.	இந்தச்	 ழ்நிைலயில்
நம் ைடய	ெசயல்பா கைள ம்	ேசர்த்ேத	வரலாற்ைறப்	பதி 	ெசய்ய	ேவண் ய
அவசியமி க்கிற .	இட சாரி	பதிப்பகங்கள்	என் ைடய	 த்தகத்ைத	வாங்கி
விற்பதில்ைல	என்ற	கழிவிரக்கம்	எனக் 	உண் .	ஆனால்	அந்த
கழிவிரக்கத்ேதா 	நான்	நின் விட	 யா .	ெதாடர்ந் 	இயங் வதன்	 லேம
நான்	வாழ்ந்ேதன்	என்ற	சந்ேதாஷம்	எனக் 	இ க் ம்.
��������������:	�������	–	������	
	
நன்றி:	கீற் 	இைணயத்தளம்.
	
	
	
	
	
	



4.�����	������
	
சமகாலத்	தமிழ்	அரசியல்-	இலக்கியச்	 ழலில்	உ தியாக ம்,	உரத் ம்,
இைடயறா 	ஒலிக் ம்	 ரல்	மாலதி	ைமத்ரி ைடய .	கவிைதகளில்
ெபண்ெமாழியின்	உச்சபட்ச	சாத்தியத்ைத	நிகழ்த்திக்ெகாண் ப்பவ ம்	மாலதி
ைமத்ரிதான்.	‘ஆபாச	எ த் கள்’,	‘அதிர்ச்சி	மதிப்பீட் க்கான	எ த் கள்’
என்ெறல்லாம்	கலாசார	காவலர்கள்	இன்ைறய	ெபண்	எ த் கைள	 ற் ம்
ேபாெதல்லாம்	அந்தக்	காவலர்கள்	மீதான	 தல்	அ யாக ம்	ஆமான	அ யாக ம்
மாலதியின்	 ரல்	ஒலிக்கிற .
	
மாலதி	ைமத்ரி	ெவ மேன	இலக்கியச்	ெசயற்பா கேளா 	நின் வி பவரல்ல.
ெபண்ணியம்,	ெபரியாரியல்,	தலித்தியம்,	உலகமயமாத க் த்	தீவிர	எதிர்ப் 	என
அவர 	அரசியல்	ஈ பா கள்	விரிந்தைவ.	அவர 	இந்த	ேநர்காணலி ம்	 ட
“ெபண்ணியம்	அரசியல்	நீக்கம்	ெசய்யப்பட்டதாக	இ க்க	 யா ”	எனத்
தி ம்பத்	தி ம்பக்	 றிப்பிட்டார்.
	
ெபண்ணிய	இதழான	‘அணங் ’	சிற்றிதைழ	நடத்திவ ம்	மாலதியின்	 ன்
கவிைதத்	ெதா ப் க ம்	(சங்கராபரணி,	நீரின்றி	அைமயா 	உல ,	நீலி)	ஒ
கட் ைரத்	ெதா ப் ம்	(‘வி தைலைய	எ தல்’)	இ வைர	ெவளியாகி ள்ளன.
இம்மாதத்	ெதாடக்கத்தில்	கனடாவில்	நிகழ்ந்த	ெபண்கள்	சந்திப்பில்
கலந் ெகாள்வதற்காக	கனடா	ெசன்றி ந்த	மாலதி	ைமத்ரி	இந்தியா	தி ம் ம்
வழியில்	பாரிஸுக் 	வந்தி ந்தார்.	மாலதி	ைமத்ரி டன்	‘சத்தியக்	கடதாசி’க்காக
ஒ 	ேநர்காணல்:
	
��������	�����	�������	�����������
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ஐேராப்பிய	ெபண்கள்	சந்திப் ப்	பற்றி	நான்	நிைறயக்	ேகள்விப்பட் க்கிேறன்.
ெபண்கள்	சந்திப் 	மலர்கள்,	சந்திப் கள்	ெதாடர்பாக	ெவளியா ம்	கட் ைரகள்
என	ெபண்கள்	சந்திப் 	பற்றிய	விடயங்கைள	ெதாடர்ந் 	கவனித் 	வ கிேறன்.
இந்தப்	ெபண்கள்	 க்	 ப்	ேபசிக்	கைலகிறார்கேள	எந்த	விதமான
ஆக்க ர்வமான,	தி ப்திகரமான	ெசயல்பா கள்	எ ம்	இல்ைலேய	என்
ெபண்கள்	சந்திப் 	மீதான	ஒ 	ெதாடர்	 ற்றச்சாட் 	ெபா ப்பரப்பில்	இ ந்த
வண்ணேம	இ க்கிற .	இதற் ப்	பல	காரணங்கள்	உள்ளன	என	நான்
எண் கிேறன்.	
	



தமிழ்நாட் ேலா	அல்ல 	இலங்ைகயிேலா	இவ்வாறாகப்	ெபண்கள்	சந்திப்
நடப்பதற்கான	சாத்தியங்கள்	இல்ைல.	ஐேராப்பா க் 	வந்த	பின்
ெபண்ணியவாதிக டேனா	ெபண்ணிய	இலக்கியங்க டனாகேவா	பரிச்சயம்
ஏற்பட் 	இவற்றின்	 லமாக	ஒ 	ேகாட்பா 	அறி கமா ம்	ேபா 	நாங்க ம்
ஏதாவ 	ெசய்ய	ேவண் ம்	எ ம்	ேநாக்கில்,	ஆர்வத்தில்	இப்	ெபண்கள்	சந்திப்ைப
ஏற்ப த்தி ள்ளார்கள்.	சாத்தியமில்லாத	ஒ 	விடயத்ைத	இவர்கள்	இத்தைன

ரம்	சாத்தியமாக்கியேத	ஒ 	ெபரிய	விடயம்	என	நான்	எண் கிேறன்.
	
ெதாடர்ந் 	15	வ டங்களாக	ெபண்கள்	சந்திப் 	ெதாடர்ச்சியாக	இயங்கி
வ வேத	மகிழ்ச்சி	த ம்	ெசய்திதான்.	ெபண்கள்	சந்திப்பின்	 லம்	பல	நல்ல
யற்சிகள்	ெவற்றியைடந் ள்ளன.	சிலரின்	ஆ ைமகைள	ெவளிக்ெகாண்

வ வதற்க் ம்	பல	பைடப்பாளிகைள	அைடயாளம்	காண்பதற் ம்	இச்	சந்திப் கள்
உதவியாக	இ ந்தி க்கின்றன.	மற் ம்	ஆங்காங்ேக	சித ண் 	கிடக் ம்	பல
ெபண்கள்	ஒன் 	ேசர்ந் 	பல	விதமான	க த் க்கைளப்	பரிமாறிக்	ெகாள் ம்
ழல்	 ட	 த் ணர்சிைய,	உற்சாகத்ைதத்	த ம்	விடயமாகேவ	நான்

க கிேறன்.
	
இ ப்பி ம்	ெபண்கள்	சந்திப்ைப	அ த்த	கட்டத் க் 	நகர்த் வதற் 	வ வான
அரசியல்	பின் ல ைடய	ெபண்கள்	இன்ன ம்	வரவில்ைல,	அதனால்	ஒ 	ேதக்கம்
இ க்கத்தான்	ெசய்கிற .	ெசயற்பா கைள	எத்திைசயில்	ெகாண் 	ெசல்வ
என	ெதரியாத	ஒ 	த மாற்றத்ைத ம்	அவதானிக்க	 ந்த .
	
இம் ைற	கனடா	சந்திப்பில்	நாங்கள்	சில	 கைள	எ த் ள்ேளாம்.	ெதாடர்ந்

க்	 ப்	ேபசி	கைலந் 	ெசல்வேதா ,	சில	ெபண்ணியப்	பைடப்பாளிகளின்
ைல	அறி கேமா	விமர்சனேமா	ெசய்வேதா 	அல்ல 	ெபண்கள்	சந்திப்

மலர்கைள	ெகாண் 	வ வேதா 	மட் ம்	நிற்காமல்	எவ்வாறாகப்	ெபண்கள்
சந்திப்ைப	அ த்த	கட்டத் க் 	நகர்த் வ ,	உலகளாவிய	அளவில்	ெபண்கள்
சந்திப் 	என்கிற	வைலப்பின்னைல	உ வாக் வ 	என	விவாதித்ெதாம்.	இந்த
வைலப்பின்னல்	 லம்	அந்தந்தப்	ப திப்	ெபண்களின்	பிரச்சிைனப்பா கைளப்
பகிர்ந் 	ெகாண் 	ேவைலத்திட்டங்கைள	நகர்த் வ ,	அந்தப்
பிரச்சிைனக க் 	நாங்கள்	எவ்விதத்தில்	எதிர்ப்ைப	கண்டனங்கைள	ெதரிவிக்க

ேமா	அவற்ைறப்	பதி 	ெசய்வ 	என	 ெவ த் ள்ேளாம்.	நாம்
திட்டமிட் ள்ள	ெசயற்பா கள்	எப்ப 	அைம ம்	என்பைத	எதிர்காலத்தால்தான்
ெசால்ல	 ம்.	சந்திப் க் 	வந்தி ந்த	ெப ம்பாலாேனார்	இந்த	அ த்த	கட்ட
நகர் க் த்	தங்கள்	 ைமயான	ஆதரைவத்	ெதரிவித் ச்
ெசன்றி க்கிறார்கள்.	என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	கனடாவில்	நைடெபற்ற
ெபண்கள்	சந்திப் ,	ெபண்கள்	சந்திப் 	வரலாற்றில்	ஒ 	அ த்த	கட்ட	நகர்
எனத்தான்	எண் கிேறன்.
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ஆரம்பத்திலி ந்ேத	ெபண்கள்	சந்திப்பில்	தலித்	ெபண்கைள ம்	இைணத்ேத
ெசயற்பட் 	வந் ள்ளனர்.	எ த்தாளர்கள்	பாமா,	சிவகாமி,	 தியமாதவி,
வழக்கறிஞர்	ரஜினி	ேபான்றவர்கைளப்	ெபண்கள்	சந்திப் க்க க் 	அைழத் ப்
ேபச	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	பன் கத்தன்ைமேயா 	ெசயற்பட	ேவண் ம்	என்கிற
அக்கைற ம்	கவன ம்	ஆரம்ப	காலம்	 தல்	இ ந்ேத	வந் ள்ளைத	நான்	ஒ
க்கியமான	விடயமாகேவ	பார்க்கிேறன்.	ெபா வான	ஒற்ைற	அைடயாள	அரசியல்

தன்ைமேயா 	இவர்கள்	ெபண்கள்	சந்திப்ைப	நடத்தவில்ைல.
பன் கத்தன்ைமேயா தான்	நடத்தி	வ கிறார்கள்.	
	
மிக ம்	கவனமாக	ெதரி 	ெசய் ,	ஒற்ைற	அரசியல்	அைடயாளமற்ற
ெபா ப் ணர் டன்	ெசயற்படக்	 யவர்கேளேய	ெபண்கள்	சந்திப் க்
ெவளிநா களில்	இ ந் 	அைழக்கிறார்கள்.	ஒவ்ெவா வ ம்	தனித்தனிக்	
சார்ந்த	அரசியல்	பார்ைவ	இ ப்பி ம்,	ெபண்ணியம்	என்கிற	அைடயாளத்தில்
ஒ க்கப்பட்ட	சாதிையச்	ேசர்ந்த	சிந்தைனயாளர்கள்,	சி பான்ைமச்
ச கங்கைளச்	ேசர்ந்த	ேதாழர்கள்	ஆகிேயாைர	 ன்னி த்திேய	ெபண்கள்
சந்திப்ைப	நடத்திவ கிறார்கள்.
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சந்திப்பில்	பதிைனந் க் ம்	ேமற்பட்ட	கட் ைரகள்	வாசிக்கப்பட்டன.	தமிழ்நதி
றிப்பி ம்	நிர்மலாவின்	கட் ைர	மட் ேம	 க்க	 க்க	தமிழ்த்	ேதசியக்

கட்டைமப்பில்	ெபண்களின்	நிைல	பற்றியி ந்த .	அவரின்	கட் ைரயில்	“அரச
பயங்கரவாதம்	எந்த	அள க் 	ேபசப்பட	ேவண் ேமா	அந்த	அள க் 	 லிகளின்
பயங்கரவாத ம்	பாஸிச	அரசிய ம்	ேபசப்பட	ேவண் ம்”	என்ற	க த்ைத	நிர்மலா



ன்ைவத்தார்.	அவரின்	உைரைய	ஒட் த்தான்	தமிழ்நதி	 றிப்பி ம்	‘ லி	எதிர்ப் ’
விமர்சனங்கள்	அரங்கில்	எ ந்தன.	அத்ேதா 	அ 	 ந்த .	பிற	ேபச்சாளர்கள்
பல	தளங்களில்	ெபண்களின்	வாழ்வியல்,	அரசியல்,	இலக்கியம்,	ச கவியல்,
அவர்கள்	ச கத்தில்	சந்திக் ம்	ஒ க் ைறகள்,	ெமாழி	–	இனம்	சார்ந்த
ஒ க் 	 ைறகள்	பற்றிப்	ேபசினார்கள்.	ஆகேவ	இைத	ஒட் 	ெமாத்தமாக	‘ லி
எதிர்ப் ’	சந்திப் 	எனக்	 க்கிவி வ 	ேநர்ைமயான	விமர்சனமாகா .	
	
ெபண்கள்	சந்திப்ைபத்	தமிழ்	ேதசியவாதிகள்	மட் மல்ல,	தமிழ்	ேதசியச்
சார்பற்றவர்கள்,	பல்ேவ 	மாற் 	அரசியல்	க த் கைளக்	ெகாண்டவர்கள்	என
அைனவ ம்	பங் 	ெப ம்	க த் ச்	 தந்திரம்	ேப ம்	ெபண்ணிய	நிகழ்வாகேவ
நான்	க கிேறன்.	ஒேர	ஒ 	கட் ைரைய	மட் ம்	எ த் க்	ெகாண் 	‘ லி
எதிர்ப் ’	என் 	 றிவிட	 யா 	என	நான்	க கிேறன்.
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கலிடப்	ெபண்களின்	பைடப் க க் ம்	தமிழகப்	ெபண்களின்
பைடப் க க் மிைடயில்	ேவற் ைமகள்	பல	உள்ளன.	 கலிடப்	ெபண்கள்
மட் மல்ல,	 றிப்பாக	இ ப 	வ டங்க க் 	 ன்	வந்த	ெசல்வி,	சிவரமணியின்
கவிைதகைள	எ த் க்	ெகாண்டால்	காத்திரமான	ெபண்ணிய	நிைலப்பா ,
அரசியல்	நிைலப்பா 	ெகாண்ட	எ த் க்கைளப்	பார்க்கக்	 யதாக	உள்ள .	
	
அன்ைறய	காலகட்டத்தில்	எவ ேம	தமிழ்	இலக்கியத்தில்	அரசியல்	நிைலப்பா டன்
கவிைதகைள	எ வதில்ைல,	ெபண்ணிய	நிைலப்பா 	 ட	அல்லாத	ெபா
நிைலப்பா 	சார்ந்த	கவிைதகேள	அப்ேபா 	ெப ம்பா ம்	எ தப்பட் 	வந்தன.
ெதாண் களின்	பின்னர்தான்	கவிைதயின்	 கம்	 றிப்பான	மாற்றத்ைத
அைடந்த .	அக்காலத்ைதப்	ெபண்ணியம்	ேப ம்	கவிைதகளின்	ஆரம்பக்காலம்
எனலாம்.	ெபண்ணியம்,	ெபண் டல்,	ெபண்ெமாழி	என் ம்	அரசியல்
அைடயாளங்க டனான	கவிைதகள்	பைடக்கப்பட்டன.
	
கலிடப்	ெபண்	எ த்தாளர்கைள ம்	தமிழ்நாட் ப்	ெபண்	எ த்தாளர்கைள ம்
ஒப்பிட் 	மதிப்பிட் ர்கேளயானால்	வித்தியாசங்கள்	நிைறயேவ ள்ளன,	களங்கள்
ற்றி ம்	மா பட்டைவயாகேவ	உள்ளன.	 கலிடப்	ெபண்கள்	இன,	ேதசிய

ஒ க் ைறகைளச்	சந்தித்தவர்கள்.	பல்ேவ 	வைகயி ம்	ஒ க் ைறகைளச்
சந்தித் ப்	 கலிடம்	வ ம்ேபா 	இங்ேக	ேவ விதமான	அர சார்
ஒ க் ைறகைள	எதிர்	ேநாக் கின்றனர்.	இவ்வாறான	 ழ்நிைலகளில்
அவர்க ைடய	பைடப் கள்	ெவளிவ ம்	ேபா 	அரசியல்	நிைலப்பா
உைடயைவயாக,	ேவ 	களத்திேல	சர்வேதச	பார்ைவ ைடயைவயாகேவ



அவர்க ைடய	இலக்கியங்கள்	பயணிக்கின்றன.	தமிழ்நாட் ல்	இத்தைகய
பார்ைவ	மிக ம்	 ைற .	எ த் கைள	 ழல்தான்	தீர்மானிக்கிற .	ெசாந்த
நிலத்திேலா,	அந்நிய	நிலத்திேலா	இப்ெபண்கள்	சரியான	 ைறயில்	ஒ 	தடத்ைதப்
பி த் 	இலக்கியங்கைளப்	பைடக்கிறார்கள்.	 றிப்பாகச்	ெசால்லப்	ேபானால்
ஆழியாள்,	தமிழ்நதி,	அனார்,	பஹிமா,	ேரவதி	ேபான்ற	பல	ேபர்கள்	சிறப்பான
ைறயில்	எ தி	வ கிறார்கள்.	ெபண்க க்கான	பத்திரிைக	எனப்	பார்க் ம்

ேபா 	‘ விஸ்’	ரஞ்சியின்	பங்களிப் 	மிக ம்	 க்கியமான .	ெதா ப் களாக
வராத	ேபா ம்	 ட	இப்ெபா 	எ திக்	ெகாண் க் ம்	பல	ேபர்,	 றிப்பாகப்
பிரதீபாவின்	பைடப் கள்	காத்திரமான	அரசியல்	நிைலப்பா ைடயைவ.	சர்வேதச
ெபண்ணிய	நிைலப்பா 	அதன்	அரசியல்	 ழைல	உள்வாங்கி	எ ம்
எ த் களாக	உள்ளன.
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என்ைனப்	ெபா த்தவைர	இ தான்	 ழல்	என்ற	 ரிதேலா தான்
இலக்கியத் க் ள்	வந் ள்ேளன்.	 ழல்	அப்ப த்தான்	இ க் ம்.	 ழல்	நம்ைம

க்கி	நிைலநி த் ம்	என் 	நாம்	ஒ ேபா ம்	எதிர்பார்க்கக்	 டா .
மதிப் ைரேயா,	விமர்சனேமா,	அைத	ஊடகங்களின்	வழி	 ன்னி த் வதிேலா	பல
உள்	அரசியல்	காரணிகள்	உள்ளன.	ஏெனன்றால்	ஊடகங்கள்	அைனத் ம்
ஆண்களின்	ைகயிேலேய	உள்ளன.	ெபண்களின்	பைடப் கைள	 ன்னி த் வைத
அவர்கள்	ெபரி ம்	வி ம் வதில்ைல.	ஒ 	சில	ெபண்கள்-	அரசியல்	பின் லம்	உள்ள
ெபண்கள்-	மட் ேம	ஊடகங்களால்	அைடயாளம்	காட்டப்ப கிறார்கள்.	
	
என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	என் ைடய	 த்தகங்க க் 	இ வைரயில்
விமர்சனக்	 ட்டங்கள்	நடத்திய ம்	இல்ைல,	மதிப் ைர	எ தித்	த மா
யாைர ம்	ேகட்ட மில்ைல.	நம்ைம	நாம்	நிைல	நி த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் மாயின்
எ வைதத்	தவிர	மற்றைவெயல்லாவற்ைற ம்	 றக்கணித் விட் த்	ெதாடர்ந்
எ திக்ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்.	விமர்சனக்	 ட்டம்,	மதிப் ைர,	ஊடக
ன்னி த்தல்	என் 	நம்ைம	நாம்	பலிக்கடா	ஆக் ேவாமாயின்	நம 	அைடயாளம்

தான்	அழிந் 	ேபா ம்.	இ 	தற்ெகாைலக் ச்	சமமான .	அதனாேலேய
இப்ப யான	ெசயலற்ற	 லம்பல்களில்	எனக் 	உடன்பா 	கிைடயா .
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ெபரியா க் 	பின்னான	காலம்	என் 	ெசால்வதி ம்	பார்க்க	உலக	மயமாக்கலின்
பின்னர்	அதிகாரத்தில்	பார்ப்பானர்	அல்லாதவர்களின்	ைககள்	ஓங்கியி க்கின்றன
எனச்	ெசால்வ 	இன் ம்	ெபா த்தமாயி க் ம்.	ஊடகம்	பார்ப்பானியர்களின்
ஆதிக்கத்திலி ந்த	காலம்	ேபாய்	காட்சி	ஊடகங்கள்,	அச் 	ஊடகங்கள்
ேபான்றைவ	பார்ப்பானர்கள்	அல்லாத	சக்திகளின்	ைககளில்	வந்த	பிற 	இந்த
மாற்றங்கைளப்	பார்ப்பானர்க ம்	கிரகித் க்	ெகாள்கிறார்கள்.	சகல
ஊடகங்களிலி ந் ம்	பார்ப்பானிய	ஆதிக்கம்	ேபாய்	அதிகாரம்	ெவவ்ேவ
ைககளில்	இ க் ம்	நிைலயில்	இங் 	தங்கைள ம்	தக்க	ைவத் க்
ெகாள்வதற்காக;	தங்கைள	ைமயமாக	ைவத் க்	ெகாள்ளவதற்காக;	தங்கைளச்
சாதிப்	பாசமில்லாதவர்களாக	ெவளிப்ப த்த	ேவண் ய	ேதைவ	அவர்க க்
இ க்கிற .	அவர்க க் 	 ற்ேபாக் 	 க ம்	ேதைவயாக	இ க் ம்	படசத்தில்
அணிேசராைம,	க த் ச்	 தந்திரம்	ேபான்றவற்ைறத்	தா ம்	ேபசி	ஒற்ைற	அரசியல்
ற்றச்சாட்ைட	தவிர்ப்பதற்காக	ஒப் க் 	அதில்	ஒ க்கப்பட்ட	ச கங்கைளச்

ேசர்ந்த	ஓரி வ க் 	இட ம்	ெகா த் 	 ட	ைவத் க்	ெகாள்வார்கள்.
இப்ப யான	ஒ 	நிைலப்பாட் ேலேய	அவர்கள்	ெசயற்பா கள்	இப்ேபா 	இ ந்
வ கின்றன.	அவர்கள்	ேமல்	ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள	ெந க்க ேய	இந்	நிைலக் 	இம்
மாற்றங்க க் 	அவர்கைள	 ன்	தள்ளி ள்ள .	மற்றப 	இ 	 ற் 	 தான
மனமாற்றேமா	சாதியற்ற	இலக்கியச்	ெசயல்மாற்றேமா	கிைடயா .	
	
�������	����������	�����������
��������������	�����������������	�����,
��������,	��������	�������������
������������	��.��.�����
�����������������������.	���������	���
��������	�������	��������	��	������������
�������	������������������?

அறி ஜீவிகள்	அரசியலில்	 ைழந் 	அரசியைல	ஐனநாயகப்ப த்த
ெமன்றால்	அ 	ஒ 	நல்ல	விடயேம.	ஆனால்	இங் ள்ள	அரசியலில்	இ 	எந்த

விதத்தி ம்	சாத்தியமற்ற	விடயம்.	
	
இவர்களின்	அரசியல்	பிரேவசத்ைத	ஒ 	அைடயாளச்	சிக்கல்	சார்ந்த
பிரச்சிைனயாகத்தான்	நான்	பார்கிேறன்.	இவ்	அரசியல்	பிரேவசங்களால்



அரசியலில்	ெபரிய	மாற்றங்கைள	ஏற்ப த்தி	விடலாம்,	 ரட் ப்	ேபாட் 	விடலாம்
என்ப 	தவறான	கணிப்பா ம்.	அவர்களால்	ஒன் ம்	மாற்றிவிட	 யா .
அரசியல்	 ைழவால்	தங்க க் 	அரசியல்	–	அதிகார	லாபங்கள்	கிைடக் ம்
என்ற	ஆைசயில்	ேபானார்களா	என் 	எனக் த்	ெதரியவில்ைல.	இவர்கள்
ெபண்ணியம்	பற்றி	 தந்திரம்	பற்றி	உரக்க	 ழங் வதால்	மட் ேம	இவர்களால்	இவ்
அரசியலில்	இம்மியள 	மாற்றத்ைத ம்	ஏற்ப த்தி	விட	 யா .	இவர்களால்
அங்கி ந்தப 	ெபண்கள்	மீதான	ஒ க் ைறக க் 	எதிராகேவா	அல்ல
ேவெறந்த	ஒ க் ைறக க் 	எதிராகேவா	 ரல்	ெகா க்கத்	தங்கள்	கட்சிைய
நிர்ப்பந்தித் 	விட	 யா .	கட்சி	என்ன	 ெவ க்கிறேதா	அதற் 	இவர்கள்
கட் ப்பட்டவர்கள்.	ெபா வாகச்	ெசால்லப்	ேபானால்	கட்சிக் ள்	ெபண்	என்ற
அைடயாளத்ேதா 	 ைழ ம்	ேபாேத	அக்கட்சியின்	‘ட்ரஸ்	ேகாட்ைட’	நீங்கள்
ஏற் க்ெகாண்ேட	ஆக	ேவண் ம்.	இந்தத்	ெதாடக்கப்	 ள்ளியிேலேய	நம
தனித் வம்,	 தந்திரம்	கட்சிக் ள்	அ பட் ப்	ேபாகிற 	பின் 	எப்ப 	நம
க த் ச்	 தந்திரம்	பற்றி ம்	ெகாள்ைகச்	 தந்திரம்	பற்றி ம்	கட்சிக் ள்	ேபச

ம்!	ெபண்	என்ற	பார்ைவேய	கட்சிக் ள்	ேவ 	விதமாக	உள்ள .	ஒ 	சராசரி
ஆண்	ெபா ப் த்தியில்	என்ன	மதிப்பீ 	ெபண்க க் 	உள்ளேதா	அேத
மதிப்பீ தான்	கட்சிக் ள் ம்	உள்ள .	கட்சி	ஒ 	 ைவ	எ த் 	ெபா 	மனித
ச கப்	பரப்பில்	மாற்றங்கைள	ஏற்ப த்த	 ம்.	ஆனால்	இ 	ஒ 	ெபண்	சார்
விடயெமன்பதால்	கட்சி	இவ்	விடயங்கைளப்	பற்றிச்	சிந்திப்ப 	 ட	இல்ைல.
ஆகேவ	ெபண்கள்	தங்கள 	தனித் வம்,	ெபண் ரிைம,	ேபச் ரிைம,
க த் ரிைம	யாவற்ைற ம்	பலி	ெகா த் த்தான்	கட்சிக் ள்	இயங்க	 ம்.
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இன்ைறக் 	 ம்ப	அைமப் 	சிைதந்தி க்கிறதா	என்றால்	இல்ைல	என்ேற
ெசால்லத்	ேதான் கிற .	கலப் த்	தி மணங்கள்	ஜாதி	அைமப் களில்
மாற்றங்கைள	ஏற்ப த் ம்	ஆைகயால்	கலப் த்	தி மணங்கைள	 யமரியாைதத்
தி மணமாக	ஆதரிக்க	ேவண் ெமன்றார்	ெபரியார்.	ஆனால்	ஒ 	சதவீதம்	 ட
ச கத்தில்	மாற்றம்	ஏற்படவில்ைல.	
	

ம்பம்	தன 	அதிகாரத்ைத	 ப்பித்த	வண்ணேம	இ க்கிற .	ெபண்
ஒ க் ைற	நவீன	 ம்ப	அைமப் க் ள் ம்	ெவவ்ேவ 	வழிகளில்	தன
கால்தடங்கைளப்	பதித் 	விட்ட .
	



ஆகேவ	இந்த	 ம்ப	அரசியைல	தகர்ப்ப 	என்ப 	ெபரியார்	ெசான்ன
ைறகளில்	ஒ ேபா ம்	சாத்தியமில்ைல.	ேவ 	விதமான	ஒ 	வாழ்க்ைக
ைறயினால்	மட் ேம	சாத்தியமா ம்.	இங் 	ெபண்கள்	உள்	 ைழந்

ெபண்ணியம்	ேப ம்ேபா 	ச கம்	சீரழிந் 	ேபாகிற 	என் ம்	ஒ 	ெபரிய
ற்றச்சாட்ைட	 ன்ைவக்கிறார்கள்.	இன் 	வைர	உலகில்	ஏற்பட்ட	நடந்

ெகாண் க்கிற	அழி க க் 	எல்லாம்	காரணம்	ஆண்கள்.	இவர்களின்
ேபார்ெவறி,	அதிகாரெவறி,	ஆக்கிரமிப் க்	ெகாள்ைக,	இயற்ைக	வளங்கைளக்
ெகாள்ைள	அ த்தல்,	ேபான்ற	ேபராைசகளால்	நடந்த	வன் ைறயின்	வரலாேற
மனித	ச கத்தின்	வரலாயி க்கிற .
	
இதனாேலேய	உலகம்	பல ைற	அழித் 	அழித் 	 ப்பிக்கப்பட் ள்ள .
ெபண்களின்	வாழ்க்ைக	 ைறயினால்தான்	உலகம்	அழிந் 	ேபா ம்,	சீரழிந்
ேபா ம்	என்ற	ேபாலியான	 ற்றச்சாட்ைட	உ வாக்கிக்	காலம்	காலமாக	ச கம்
ெபண்ைண	அச் த்திக்	ெகாண்ேட,	அடக் ைறக க் 	உள்ளாக்கிக்
ெகாண்ேட	யி க்கிற .	ெபரியார்	ெசான்ன 	ேபால	கர்ப்பப்ைபைய	ைதத் க்
ெகாண்டால்,	 ழந்ைத	ெபறாமல்	இ ந்தால்	ெபண்	 தந்திரமாக	இ க்க	 ம்
என் ம்	 ற் க் 	இன்ைறய	காலகட்டத்தில்	சாத்தியங்கள்	நிைறயேவ	உள்ளன.
அப்ப யி ந் ம்	ெபண்	ஒ க் ைறகள்	ெதாடர்ந்த	வண்ணேம	உள்ளன.
	
ஏெனன்றால்	இந்த	உலகில்,	நிர்மாணிக்கப்பட்ட	நகரம்,	கிராமம்,	 ைறகள்,
நிர்வாகம்,	அ வலகம்	எ வாகயி ப்பி ம்,	எந்தெவா 	நிர்மாணத்தி ம்
ெபண்க க்கான	இடேம	கிைடயா .	இங் 	பாரிஸ்	வீதிகளில்	ஒ 	ெபா க்
கழிப்பிடத்ைதத்	ேத ப்	பல	மணி	ேநரம்	அைலய	ேவண் ள்ள .	ஒ 	நகரத்ைத
வ வைமப்பதில்	 டப்	ெபண்ைணப்	பற்றி	இவர்கள்	சிந்திப்பேத	இல்ைல.	ெபண்
த்திரம்	ெபய்யாமல்	வாழ்ந்திட	 மா?	இந்தச்	ச கத்தில்	தனியாக	இ க்கிற

ெபண்	எங்ேக	 ங் வாள்?	தனியாக	எங்காவ 	தங்கிட	 மா?	ஆகேவ
கர்ப்பப்ைபைய	ைதப்பேதா,	 ழந்ைத	ெபறாமல்	இ ப்பேதா	 ட	பிரச்சிைன
கிைடயா .	இங் 	ெபண் டைலத்தான்	 க்கியமான	விடயமாகக்	க கிேறன்.
ேயானிதான்	ைமயமாக	உள்ள .	ேயானிசார்	அடக் ைறதான்	இங் 	அதிகமாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற .
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ஒ 	ச கேம	வி தைலக்கான	ேபாராட்டத்தில்	கலந் 	ெகாள் ம்	ேபா
ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	ேபாராட்டத்தில்	சரிசமமாகக்	கலந் 	ெகாள்வெதன்ப
சரியான	விடயமாகேவ	எனக் ப்	ப கிற .	ஆனால்	 ழந்ைதகைளப்
ேபாராட்டத்தில்	ஈ ப த் வெதன்ப 	ஒ 	ச கத்தின்	 ய	அழி க்ேக	ச கத்ைத
இட் ச்	ெசல் ம்.	இ 	ஒ 	ேபா ம்	வி தைலைய	ேநாக்கி	இட் ச்	ெசல்லா .
இைளய	தைல ைறையப்	பலி	ெகா த் விட் 	வி தைலப்	ேபாராட்டத்ைத
யா க்காக	நடத் கிறீர்கள்?	எதற்காக	இத்தைன	 ழந்ைதகளின்	மரணங்கள்?
நாம்	ேபாரா 	இைளய	தைல ைறக் 	வி தைலையப்	ெபற் த்த வ 	நம
ெகாள்ைக,	ஆனால்	 ழந்ைதகைளப்	பலியிட் 	நாம்	வாழ	ேவண் ம்	என்பதில்
ேவ 	ஏேதா	ேநாக்கம்	இ க்கிற .	வி தைலப்	ேபாராட்டம்	இப்ப ெயா 	பாைதைய
எ க் மாயின்,	இவ்	வி தைலப்	ேபாராட்டம்	ெவற்றி	ெபற்றா ம்	அ 	ஒ
ஜனநாயக	அரைச	அைமக்க	வாய்ப்ேப	கிைடயா ,	அ 	சர்வதிகார	அரசாகேவ
மா ம்.	
	
ஆனால்	ெபண்கள்	 த்தத்தில்	பங்ேகற் ம்	ேபா 	அவர்கள்	பல்ேவ விதமான
பிரச்சிைனகைள	எதிர்	ேநாக் கிறார்கள்.	வி தைலப்	ேபாராட்டம்	ெபண்ணிய
வி தைல ம்	சார்ந்த	ேபாராட்டமில்லாமல்,	தனிேய	மண்	சார்	வி தைலயாக,
அதிகாரக்	ைகப்பற்றலாக	மா ம்	ேபா 	ேபாராட்டம்	 க் 	வ ம்	பட்சத்தில்
ெபண்களின்	நிைல	ெபரிய	சிக்கல்க க் ள்	உள்ளா ம்	வாயப் கேள	அதிகமாக
உள்ள .	அதாவ 	ெபண்கள்	தங்கள்	மதிப்பீ கைள	 ற்றி மாக	இழக்கிறார்கள்.
அவர்க க் ப்	ெபா ச்	ச கத்தில்	சராசரியான	உற கள்	அைமவதில்	சிக்கல்கள்
எ கின்றன.	இத்த ணத்தில்	அவள்	தனித் 	விடப்ப கிறாள்.	‘வீரம்’,	‘தியாகம்’
என் 	ெபண்கைள	 த்தத்தில்	ஈ ப த்தி,	 த்தம்	 க் 	வ ம்	காலங்களில்
அவர்கைள	அநாைதகளாக	-ெபற்ேறார்களால்	 ட	ஏற்கப்படாமல்	–	ந த்	ெத வில்
வி வ 	என்ற	நிைலைய	மாற்ற	ேவண் ம்.
	
வி தைலப்	ேபாராட்டத்ைத	நடத் கின்ற	அரேசா,	அைமப்ேபா	ெபா மக்களின்
மேனாபாவத்ைத	 தலில்	வி தைல	அரசியல்	மயப்ப த்த	ேவண் ம்.
த்தத் க் 	 ன்	–	பின்	வாழ்க்ைக	 ைறகைளப்	 ரிய	ைவக்க	ேவண் ம்.

ெபண்கைள,	சக	ேபாராளிகளின்	மனநிைலைய,	ஆண்,	ெபண்	உற 	சார்
ைறகைள ம்	அரசியல்	மயப்ப த்த	ேவண் ம்.

	
ஆகேவ	ெபண்க க்கான	அ ப்பைடப்	பிரச்சிைனகைள	மாற்றாமல்	ேபாராட்டம்
என்ற டன்	அவர்கைளப்	பி த் ச்	ெசன் 	ைககளில்	 ப்பாக்கிையக்	ெகா த்
டச்	ெசால்லி	ேபாராட்டம்	 க் 	வ ம்	ேபா 	 ப்பாக்கிையப்	பி ங்கிப்

ெபண்கைள	ெத வில்	 க்கி	எறிவ 	ெவ மைன	ெபண்ைண	ஒ 	க வியாக
உபேயாகப்ப த் வேதயா ம்.	இதில்	ெகாஞ்சம்	 ட	எனக் உடன்பா ல்ைல..
	



சில	வி தைலப்	ேபாராட்டங்கைள	ெபண்கேள	 ன்னின் 	நடத்தினா ம்
உதாரணமாகப்	பாலஸ்தீனப்	ேபாராட்டத்தில்,	அங் 	அவர்கள்	தனிேய	வாழ் ரிைமப்
பிரச்சிைனைய	 ன்	ைவத்ேத	ேபாரா கிறார்கள்,	மத	ஒ க் மைறக் 	எதிரான
ெபண்கள்	நிைலப்பாட்ைட	அவர்கள்	ெதாடேவயில்ைல,	ஆைகயால்	இந்தப்
ேபாராட்டம்	 க் 	வ ம்	ேபா ம்	ேவ 	விதமானெவா 	ஒ க் ைறேய
ெபண்க க் 	ைகயளிக்கப்ப ம்.
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இந் 	மத	எதிர்ப் 	என்ப 	ெபண்ணிய	வி தைலயின்	 தன்ைமயான
விடயமாகேவ	க தப்பட	ேவண் ம்.	பன் கத்	தன்ைமயற் 	ஒற்ைறப்	பரிமாணத்
தன்ைமயில்	ெபா வாகப்	ேப ேவாமாயின்	ெபண்	வி தைல	ஒ 	ேபா ம்
சாத்தியமற்ற .	ஜாதி	ஒழிப்ைப	ெபண்	வி தைலயாளர்கள்	தங்கள்	ைககளில்
நிச்சயமாக	எ க்க	ேவண் ம்.	ேவ 	எத்தைன	விதமான	ஒ க் ைறகள்	நம்மீ
பிரேயாகிக்கப்	ப கிறேதா	அத்தைனக் ம்	எதிராகப்	ேபாரா ம்ேபா தான்
ெபண்ணியம்	சாத்தியமா ம்.	எவற்ேறா ம்	சமசரம்	ெசய் ம்	படசத்தில்
ெபண்ணியம்	சாத்தியமற் ப்	ேபாய்வி ம்.	
	
ெபண்ணியம்	என்ப 	ேவ 	ெபண்	நிைலப்பா 	என்ப 	ேவ .	அதாவ
ெபண்ணியம்	என்ப 	அரசியல்	மயப்ப த்தப்பட்ட	ஒ 	ெபண்	ெபா நிைல.	ெபண்
நிைலப்பா 	என்ப 	அரசியல்	நீக்கப்பட்ட	ஒ 	தன்நிைல.	இங் 	பல	ெபண்கள்
ெபண்	நிைலப்பாட் ல்	இ ந்ேத	எ தி	வ கிறார்கள்.	நாம்	நகர	ேவண் ய
ெபண்ணிய	அரசியைல	ேநாக்கிேய!
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விமர்சனமற்ற	 ைறயில்	வி தைலப்	 லிகைள	ஆதரிப்ப ,	அல்ல 	வி தைலப்
லிகைள	எதிர்ப்ப 	என்கிற	வைகயில்	இலங்ைக	அரைச ம் ட	ஆதரிக் ம்
நிைலைய	எ ப்ப 	என்கிற	இ 	எதிெரதிர்	நிைலப்பா க க்கிைடேய	ஈழப்
பிரச்சிைனயில்	ந நிைலயான	ஒ 	பார்ைவையத்	ெதாடர்ந் 	ேபணி	வ பவர்
எ த்தாளர்	ேஷாபாசக்தி.	ெசன்ற	மாதத்தில்	நான்	பிரான்ஸ்	ெசன்றி ந்தேபா
ஈழப்	ேபாராட்டம்	இன்ெறா 	ேதக்கநிைலைய	எட் யி ப்ப 	 றித் 	அவரிடம்
நாென த்த	ேபட் 	இ .	இன்ைறய	தமிழ்	இலக்கியத்தின்	 க்கியப்
பைடப்பாளியாகிய	ேஷாபாசக்தியின்	இக்க த் க்கைள	ேவ ம்
ேநர்காணலாகவன்றி	உடன்பாட் டன்	 ன்ைவக்கிேறன்.	பாரிசிலி ந் 	 மார்
800	கி.மி.	ெதாைலவி ள்ள	Pau	என் ம்	நகரில்	ெசன்ற	ஆகஸ்ட்	3	அன் 	பதி
ெசய்யப்பட்ட 	இ .
-அ.	மார்க்ஸ்
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இன்ைறக் 	மிக ம்	 க்ககரமாக ம்,	ெவட்கப்படக் ய	நிைலயி ம்	நம
ன்னாள்	ஆ தப்	ேபாராட்ட	இயக்கங்க ம்,	உதிரிகளாய்	இ க் ம்	 ன்னாள்

ேபாராளிக ம்	 ைலப்	ப ெகாைலகள்	இலங்ைக	அரசால்	திட்டமிட் ச்
ெசய்யப்பட்டதல்ல	என் ம்,	அங்ேக	நடந்த 	இன	அழிப் 	அல்லெவன் ம்	பிரச்சாரம்
ெசய்யக் ய	நிைலைய	நாங்கள்	பார்க்கிேறாம்.	ஏேதா	பா ம்,	ேத ம்
ஓ க்ெகாண் ந்த	ஒ 	ேதசத்தில்	தமிழ்	இைளஞர்கள்,	தமிழர்களின்
உரிைமகைளக்	ேகட் 	ஆ தம்	தாங்கிய	காரணத்தினாேலேய	இலங்ைக	அர
அப்ப ெகாைலகைள	நிகழ்த்தியெதன	ஒ 	சப்ைபக்	காரணம்	ெசால்லிக்
ெகாண் ள்ளனர்.	ஆனால்,	இலங்ைக	அரசால்	மிகக்	கவனமாகத்	திட்டமிடப்பட் ,
ெதற் ப்	ப தியில்	வாழ்ந் 	ெகாண் ந்த	தமிழர்கள 	வீ கள்,	வியாபார
நி வனங்கள்	 தலானைவ	 றித்த	தகவல்கள்	 ல்லியமாகத்	ெதா க்கப்பட் ,
ெவளிக்கைடச்	சிைற	ஆைணயாளைர	ெவளிநாட் க் 	அ ப்பிவிட் ,	மிக
நிதானமாக,	கட்டங்கட்டமாக	இப்ப ெகாைலகைளச்	ெசய் 	 த்தார்கள்.
ஆயிரக்கணக்கான	உயிர்கள்	ெகால்லப்பட்ட	அப்ப ெகாைல	 றித் 	இன் வைர



ஒ வர்	 டச்	சட்டத்தின்	 ன்	நி த்தப்பட் த்	தண் க்கப்பட்டதில்ைல.	
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ஏற்ெகனேவ	ஈழத்தில்	கம் னிஸ்ட்	கட்சிகள்,	சாதி	ஒழிப் ப்	ேபாராட்ட	இயக்கங்கள்
ஆகியவற்றால்	உணர் 	ெபற்றி ந்த	 ற் க்கணக்கான	இைளஞர்கள்தான்	இந்தப்
ப ெகாைலகைளத்	ெதாடர்ந் 	தமிழர்	ேதசியப்	ேபாராட்டத்திற் த்	தைலைம	ஏற்க
வந்தனர்.
	
`ேசாஷலிசத்	தமிழ்	ஈழம்’	என்ப 	அன் 	அவர்களின்	பிரதான	 ழக்கமாக
இ ந்த .	இதற் ப்	 லிக ம் ட	விலக்கல்ல.	 க்கியமாக	இந்தப்	பண் 	பல
அறி ஜீவிகைள,	இைளஞர்கைள	ஈழப்	ேபாராட்டத்திற் 	ஆதரவாகத்	தி ப்பிய .
ஆனால்	ேபாராட்டம்	உக்கிரமைடந்த	காலகட்டத்திேல,	ஒ 	பக்கம்	ேபாராட்டம்
உக்கிரமாக	நைடெபற் க்	ெகாண் ந்தேபாேத,	இன்ெனா 	பக்கம்	இந்திய
அர க் 	இந்த	இைளஞர்கள்	 ைமயாக	அ பணிந்தார்கள்.	ஒட் ெமாத்த
இயக்கங்களின்	ஆ த	பலத்ைத	மட் மல்லாமல்,	அவர்களின்	ேபாராட்ட
ெநறிகைள ம்	தீர்மானிக் ம்	சக்திகளாக	`ேரா’	(Raw)	அதிகாரிக ம்,	இந்திய
ராஜதந்திரிக ம்	விளங்கினர்.	ஆக	ேபாராட்டத்ைதத்	ெதாடங் ம்ேபாேத	இவர்கள்
தாங்கள்	ைவத்தி ந்த	இட சாரி,	ேசாஷலிசக்	க த்தாக்கங்கைள
ஒவ்ெவான்றாகக்	ைகவிட் க்ெகாண்ேட	வந்தார்கள்.	எந்த	 ழக்கங்களால்
பரவலாக	இைளஞர்களிட ம்,	ெவ 	ஜனங்களிட ம்	அவர்கள்	ெசல்வாக் ப்
ெபற்றி ந்தார்கேளா,	அைவ	ெவ ம்	ெவற் 	 ழக்கங்கேள	என்ப 	எங்க க் ப்
ரியத்	ெதாடங்கிய .
	
அைனத் ப்	ெபரிய	இயக்கங்க ேம	அப்பாவி	மக்கைளக்	ெகாைல	ெசய்தனர்.
எல்ேலா ம்	எல்ேலாைர ம்	ெகாைல	ெசய்தனர்.	சேகாதர	இயக்கங்களின்	மீ ம்
ப ெகாைல	நிகழ்த்தினார்கள்.	இந்தியாவின்	க ைண,	தங்கள்	இயக்கத்தின்
ெசாந்த	வளர்ச்சி,	இவற்ைறத்	தவிர	மக்களின்	அ ப்பைடப்	பிரச்சிைனகள்
றித்ேதா,	அங்ேக	நிலவிய	சாதியச்	சிக்கல்கள்,	தமிழ்,	 ஸ்லிம்	 ரண்பா ,

வடகிழக் 	 ரண்பா 	 றித்ேதா	இவர்கள்	சிந்தித்த 	கிைடயா .	இைடவிடா
மாறிக்ெகாண் ள்ள	சர்வேதச	அரசியைலக்	கவனித் 	அதற் 	ஏற்றவா
அவர்களின்	ேபாராட்ட	உத்திகைள	வ த்த ம்	கிைடயா .	 றிப்பாக	 லிகள்
இயக்கத்தி ைடய	அதிஉச்சமான	அராஜகங்களா ம்,	மாற் 	அரசியல்
சக்திகைள	அவர்கள்	 ப்பாக்கி	 ைனயில்	ஒ க்கியதா ம்,	வி தைலப்
லிக க் 	அஞ்சி,	தமக்கான	பா காப்ைபத்	ேத 	மற்ைறய	இயக்கங்கள்
இலங்ைக	அர க் 	அ பணிந்ததா ம்,	அைமதிப்பைட	காலகட்டத்தில்	அைத



எதிர்ெகாள்வதற்காக	இலங்ைக	அரசாங்கத்திடம்	 லிகள்	தஞ்சம்	 ந்ததா ம்
ேபாராட்டத்திலி ந் 	மக்கள்	அந்நியப்பட்டனர்.	தமிழ்	மக்கைளப்	ேபாராட்ட
சக்திகளாகக்	க தாமல்	ெவ மேன	தங்க க் க்	கப்பம்	கட் ம்
மந்ைதகளாக ம்	தம 	இரா வத்திற் ப்	பிள்ைளகள்	ெபற் த்
த பவர்களாக ம்	மட் ேம	 லிகள்	ஆக்கி	ைவத் ள்ளனர்.
	
இன்ைறய	தமிழ்	இைளஞர்களின்	ேபாராட்ட	அரசியல்	என்ப ,	ேசாஷலிசம்,
இட சாரித்	தத் வமல்ல.	ேவெறந்தத்	தத் வ ம் ட	அவர்க க் க்
கிைடயா .	எல்லாவற்றி ேம	அரசியல்	நீக்கம்	ெசய்யப்பட்ட	 ட் க்	 ட் 	 த்தப்
பிர க்களின்	வலிைமகைளப்	பரிேசாதிக் ம்	களமாக	இன் 	அ
மாற்றப்பட் ள்ள .	தமிழ்	மக்களின்	அரசியல்	ெவளிகளில்,	தமிழ்	மக்க க்
நீதி டனான	சமாதானத்ைத	வழங் வதற் 	அ கைத ள்ள,	வி வாச ள்ள
எந்த	ஒ 	அரசியல்	சக்தி ம்	இன் 	கிைடயா .	நாங்கள்	ஒ 	ேபாராட்டத்ைதத்
ேதாற் விட் 	நிற்கிேறாம்.
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த்தத்தின்	 லேம	இப்பிரச்சிைனக் த்	தீர் 	என்பதில்	 ன்	எப்ேபாைத ம்விட
இன்ைறய	அர 	உ தியாக	நிற்கிற .	அ 	அரசியல்	ரீதியாக ம்,	இரா வ
ரீதியாக ம்	ெவற்றிேமல்	ெவற்றிகைளக்	 வித் க்ெகாண் ள்ள .	கிழக்
ற் தாக	இரா வக்	கட் ப்பாட் ற் ள்	வந் விட்ட .	வடக்கில்	 லிகளிடம்

எஞ்சியி க் ம்	சி 	நிலப்	ப தி ம் ட	எந்த	ேநர ம்	இலங்ைக	இரா வத்தால்
ெவற்றி	ெகாள்ளக் ய	 ழல்	உ வாகி ள்ள .	தமிழீழம்	நிராகரிக்கப்பட்
`ஒற்ைறயாட்சி’	என்பைத	தமிழர்களின்	பல்ேவ 	இயக்கங்கள்,	சக்திகள்,
அைமப் கள்	ஏற் க்ெகாள்கின்றன.	 ர்ந் 	அவதானித்ேதாமானால்
வி தைலப் லிகள்	உள்ளிட் 	எந்த	இயக்கங்க ம்	நீண்டகாலமாகத்	தமிழ்	ஈழம்
என்ற	ேகாரிக்ைகைய	 ன்	நி த்தவில்ைல.	இைடக்காலத்	தன்னாட்சி	நிர்வாகம்
என்பேத	ேபச் வார்த்ைதகளில்	 லிகளின்	ேகாரிக்ைகயாக	இ ந்தேபா ம்
அைத ங் ட	இலங்ைக	அர 	ஏற்கவில்ைல.	 லிகள்	ெதாடர்ந் 	ஏகப்
பிரதிநிதித் வத்ைத	வலி த்திக்	ெகாண் ள்ளனர்.	ேவ 	யாைர ம்	ேபச
அைழக்கக் டா 	என்பதில்	உ தியாக	உள்ளனர்.	இலங்ைக	அர ம்,	அைமதிப்
ேபச் வார்த்ைதக் 	அ சரைணயாக	இ ந்த	நார்ேவ,	ஜப்பான்,	ஐேராப்பிய
னியன்,	அெமரிக்கா	 தலான	நா க ம்	அைத	ஏற் க்ெகாண்டன.

இத்தைனக் ப்	பின் ங் ட	 த்தத்தில்	தமிழ்	மக்கள்	அ பவிக் ம்	அவலம்
றித்ேதா,	இந்த	அர்த்தமற்ற	ேபாைர	நி த்த	ேவண் யதன்	அவசியம்	 றித்ேதா,

நிரந்தரமான	சமாதானத்	தீர்ைவ	ேநாக்கி	நாம்	ேபாகேவண் ய	அவசியம்	 றித்ேதா
எந்தக்	கரிசைன ம்	இல்லாமல்,	தங்கள 	இயக்கத்திற் 	அதிகாரங்கைளப்
ெபற்ெற ப்பதிேல ம்,	இந்தப்	ேபச் வார்த்ைதையப்	பயன்ப த்தி	மாற் 	அரசியல்



இயக்கங்கைள	ஒழித் க்கட் வதிேல ம்	மட் ேம	 லிகள்	 றியாக	இ ந்தனர்.
ேபார்	நி த்த	காலத்தில்	மட் ம்	நா க் ம்	ேமற்பட்ட	மாற் 	இயக்கங்களின்
க்கியஸ்தர்கைளப்	 லிகள்	ெகான்ெறாழித் ள்ளனர்.

	
அன் 	நீங்கள்	உைரயில்	 றிப்பிட்ட ேபால	அரசாங்கம்	இன் 	 த்தத்ைத	மட் ேம
நம்பி ள்ள .	அரசாங்கத்தின்	இந்த	நிைலப்பாட் ற் 	 லிகள்	தவிர்த்த	மற்ற
இயக்கங்கள்	இரா வ	ரீதியாக ம்,	அரசியல்	ரீதியாக ம்	ஒத் ைழப்
வழங் கின்றனர்.
	
�������������������	�������	����
���������������	������������������	�������
�����������������������?
	
அ மதித்தி ந்தா ங் ட	இலங்ைக	அர 	எந்த	அளவிற் 	ேயாக்கியமாக
நடந் ெகாள் ம்	எனச்	ெசால்ல	இயலா .
	
���	�����������	������������������	�������
�������������������	���������
��������������������?

ேபச் வார்த்ைதகளில்	அரசாங்கம்	மட் மல்ல,	 லிக ம்	ேநர்ைமயாக ம்,
உண்ைமயாக ம்	இல்ைல.	அதனால்தான்	ேபச் வார்த்ைதகள்	ேதால்வியிேலேய

ந்தன.	இ வ ேம	 த்தத்ைத	வி ம் கின்றனர்.	 த்தத்தின்	 லமாகேவ
இ வ ம்	தம 	அதிகாரத்ைத ம்,	ெசல்வாக்ைக ம்	நிைலநி த்திக்
ெகாள்கின்றனர்.	இைடயில்	 ந் 	 ட்ைடையக்	 ழப் ம்	அந்நிய	வல்லாதிக்க
சக்திகைள ம்	நாம்	கவனத்தில்	ெகாள்ளேவண் ம்.	அைமதிப்
ேபச் வார்த்ைதகளில்	மட் மல்லாமல்,	 த்தத்ைதத்	தீர்மானிப்பதி ம்
இவர்க க் 	ஒ 	பங் ள்ள .
������	����������	��������	��	�������	��������
�������������������?

இந்தியாவிற் 	 க்கியப்	பங் ள்ள .	இலங்ைகயின்	பல	ப திகளில்	இந்திய
தலாளிகள்	 தலீ கைளச்	ெசய் 	ெகாண் ள்ளனர்.	உலக	மகா	ேபாலீஸான

அெமரிக்கா ம்,	தன்	பங்ைகச்	ெசவ்வேன	ஆற் கிற .	 றிப்பாக	இந்தியாவின்
ெபா ளாதார	நலன்கள்	 க்கியமாக	உள்ள .	இலங்ைகயில்	அனல்	மின்	நிைலயம்
அைமக்க	இந்தியா டன்	ஒப்பந்தம்	ெசய்யப்பட் ள்ள .	யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள
இலங்ைகயின்	மிகப்	ெபரிய	சீெமந் த்	ெதாழிற்சாைலைய	இன் 	இந்திய
தலாளிகள்	வாங்கி ள்ளனர்.	தவிர ம்	நா 	 வதி ம்	இந்திய	 தலாளிகள்

நிலங்கைள ம்,	ெசாத் க்கைள ம்	வாங்கிக்	 விக்கின்றனர்.	இதற் ச்	சி



எதிர்ப் ம் ட	இலங்ைகயில்	கிைடயா .
	
������	�����������	�������	������	������
�������	��.��.��.	�������	�����	�����������
�����������?

இந்திய	விஸ்தரிப்ைப	எதிர்த் ப்	ேபாரா ய	ேராஹண	விஜயவீரவின்	ேஜ.வி.பி.க் ம்
இன்ைறய	ேஜ.வி.பி.க் ம்	நிைறய	ேவ பா 	உண் .	இன் 	ேஜ.வி.பி.	அரசின்
பங்காளியாக	உள்ள .	இனவாதத்ைதக்	கக் வதில்	`ெஹல	உ ைமய’	ேபான்ற
இனவாதக்	கட்சிக க் 	இைணயாக	இன் 	அவர்கள்	உள்ளனர்.	இலங்ைக	ஒ
இைறயாண்ைம ள்ள	நா 	என்கிற	க த் 	இ ந்தால்தாேன	இந்திய	விஸ்தரிப்
வாதம்	பற்றிய	உணர் 	இ க் ம்.	ஆனால்	இன் 	ஜனாதிபதி	உட்பட	யா க் ம்
இலங்ைக	ஒ 	இைறயாண்ைம ைடய	நா 	என்கிற	க த் 	கிைடயா .	இந்தப்
ேபாைரச்	சாக்காக	ைவத் 	நாட் ல்	பல	பத் 	வ டங்களாக	நைட ைறயி ள்ள
அவசர	நிைல	ெதாடர்கிற .	இந்த	அவசரகால	நிைல	உள்ளதாேலேய	மக்கள்
தங்கள்	பிரச்சிைனக க்காகப்	ேபாராட	இயலாத	நிைல ள்ள .	இதன்
விைளவாகேவ	எந்த	எதிர்ப் மின்றி	இந்தியா	தன 	விஸ்தரிப் 	நடவ க்ைககைள
நிைறேவற்றி	வ கிற .
	
����	�����	��������	���	���������	��	��������
����	�������������	�����������	�����������
�������	������,	�����������,	����������	����
�������	�����������	����	������������
����������������,	`����	������’	������	�����
����������������	�����	����������������
���������	���	����	�����������������
����������…

உண்ைமதான்.	ஆனால்	இந்த	நிைலைம	எப்ேபாதிலி ந் 	ெதாடங் கிற
என்பைதக்	கவனிக்கேவண் ம்.	90க க் ப்	பின் தான்	இ 	உ வாகிற .	நான்
ெதாடக்கத்தில்	ெசான்ன ேபால	இந்தப்	ேபாராட்டத்தின்	ஆரம்ப	காலத்தில்
‘ேசாஷலிசத்	தமிழ்	ஈழம்’	என்ற	ேகாரிக்ைக	ைவக்கப்பட்ட .	இன் ள்ள	 ழலில்
அ 	ேவ க்ைகயாகத்	ேதான்றினா ங் ட,	அன் 	அ 	சாத்தியம்	என்கிற
நம்பிக்ைக	நான்	உள்ளிட்ட	பல க் ம்	இ ந்த .	அைத	ஒட் ேய	பல	தலித்
இைளஞர்கள்,	 ஸ்லிம்கள்,	மைலயகத்	தமிழர்கள்,	கிழக் 	மாகாணத்தினர்
எல்ேலா ம்	ஈழப்	ேபராட்டத்தில்	தம்ைம	ஈ ப த்திக்ெகாள்ள	ேநர்ந்த .	நிகர வா
ேபான்ற	நா களில்	ஏற்பட்ட	மாற்றங்க ம்	இத்தைகய	அணி	ேசர்க்ைகக்
ஊக் விப்பாக	அைமந்த .	ஆனால்	ேபாகப்	ேபாக	ஈழப்	ேபாராட்டம்	இந்த
ேசாசலிசம்	 தலான	எல்லாவித	அரசியல்,	தத் வப்	பார்ைவகைள ம்	விட் விட் ,



ஜனநாயக	நைட ைறகைளெயல்லாம்	ஒழித் விட் ,	சக	இயக்கங்கைளெயல்லாம்
அழித் விட் ,	 க்க	 க்க	யாழ்ப்பாணத்ைத	ைமயமாகக்	ெகாண்ட	ஒ
ஆதிக்க,	அதிகாரப்	ேபாராட்டமாக	மாறத்	ெதாடங்கிய .	இதன்	விைள தான்
இன் 	தலித்க ம்,	கிழக் 	மாகாணத்தின ம்	தம 	தனித் வத்ைத
வலி த்தி,	தமிழ்	ஈழக்	ேகாரிக்ைகயிலி ந் 	விலகி	மட் மல்ல,	அதற்
எதிராக ம்	நிற்க	ைவத் விட்ட .	ஆனால்	அேத	ேநரத்தில்	உலக	அளவில்	பல
வி தைலப்	ேபாராட்டங்கள்	இந்த	ேவ பா கைளக்	கணக்கிெல த் க்ெகாண்
ெசயல்பட்டதால்	இன் 	 ன்ேனாக்கி	நகர்ந் ள்ளன.	ேநபாளம்	ஒ 	நல்ல
உதாரணம்.
	
`�����	����	��������	�������’	�������	���������
���������	��������,	�����	����������	����
�������	�������	�����������������.	����������,
����������	���	�����������	�������������.
�������������	��������	������������.

சாதி	ஒழிப் ப்	ேபாராட்டத்திற் 	ஈழத்தில்	ஒ 	வரலாற் த்	ெதாடர்ச்சி	உண் .
றிப்பாக	60களின்	இ தியி ம்	70களின்	ெதாடக்கத்தி ம்	சாதி	ஒழிப் ப்

ேபாராளிகள்	சீனக்	கம் னிஸ்ட்	கட்சியின்	தைலைமயில்	 றிப்பிடத்தக்க
ெவற்றிகைளச்	சாதித்தார்கள்.	 ன்ைனவிட	இப்ேபா 	ஈழத்தில்	சாதிப்	பிரச்சிைன
சற் த்	தளர்வாக	உள்ளெதன்றால்	அைத	ஏற்ப த்திய	ெப ைம	சீனக்	கம் னிஸ்ட்
கட்சிைய ம்,	தீண்டாைம	ஒழிப் 	ெவ ஜன	இயக்கத்ைத ம்,	உலகளாவிய
மாற்றங்கைள ம்தான்	சா ேமெயாழிய	தமிழ்த்	ேதசிய	வி தைலப்
ேபாராட்டத்திற் 	இதில்	எந்தப்	பங் மில்ைல.	டானியல்	ெசான்ன 	ேபால
அ ைம ம்,	எஜமான ம்	ஒன்றிைணந் ,	ஒ 	ேசரக்	கலந் 	தமிழ்	ஈழத்ைதக்
கட் வ 	சாத்தியமில்ைல.	ஆனால்	அைதத்தான்	ேதசிய	இயக்கங்கள்	 யன்றன.
தமிழ்த்	ேதசியவாத	அைலயில்	`தமிழர்	ஒற் ைம’	என்கிற	 ழக்கேம	சாதி
எதிர்ப் ப்	ேபாராட்டங்கள்	நீர்த் ப்	ேபாவதற் க்	காரணமாயின.	சாதி	ஒழிப் ப்
ேபாராட்ட	அைமப் கள்,	தமிழ்	ஈழப்	ேபாராளிகளால்	 ப்பாக்கி	 ைனயில்
ெமௗனமாக்கப்பட்டன.	 ப்ப 	வ ட	காலமாகக்	கவிந்த	இந்த	ெமௗனத்ைத
தன் தலாக	இன் 	`தலித்	ச க	ேமம்பாட் 	 ன்னணி’	கைலத் ள்ள .

‘ திய	ஜனநாயகக்	கட்சி’	ேபான்ற	அைமப் க்கள்	சாதி	ஒழிப்ைபத்	ெதாடர்ந் 	ேபசி
வந் ங் ட,	சாதியம்	 றித்த	அவர்கள 	பார்ைவகள்	மர 	மார்க்சீயத்ைதத்
தாண்ட யாமல்	இன் வைர	ேதங்கிப்ேபா ள்ளன.	ஆனால்	இன்
இந்தியாவி ம்,	தமிழகத்தி ம்	தலித்தியம்	 றித் ப்	பல	சிந்தைனப்	ேபாக் கள்
உ வாகி ள்ளன.	தீண்டாைம	மற் ம்	சாதியத்ைத	ெவ மேன
நிலப்பிர த் வத்தின்	ஓரங்கமாகப்	பார்க்காமல்,	அைத	இந் 	மதத் டன்
ெதாடர்ப்ப த்தி ம்,	இந் 	மதத்ைத	ஒழிக்காமல்	தீண்டாைமைய	ஒழிக்க

யா 	என்ப 	ேபால ம்	அங்ேக	பார்ைவகள்	உ வாகி ள்ளன.	தலித் களின்



தனித் வம்,	அவர்க க் த்	தனித் வமான	கட்சி	ஆகியன	பற்றி ம்	இன்
ேபசேவண் ய	நிைல	அங் 	ஏற்பட் ள்ள .	இந்த	மாற்றங்கைளெயல்லாம்
கணக்கில்	எ த் க்ெகாண்ட	வைகயிேலேய	த.ச.ேம.	 ன்னணி,	மற்ைறய
இதற் 	 ந்திய	சாதி	ஒழிப் 	இயக்கங்களிலி ந் 	ேவ பட் 	நிற்கிற .	இந்த
அ ப்பைடயின்கீழ்	இன் 	த.ச.ேம.	 ன்னணித்	ேதாழர்கள்	ஒ 	உைரயாடைல
உ வாக்கி ள்ளனர்.	இ 	ஒ 	 க்கியமான	மாற்றம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.	ஈழ
ேதசியப்	ேபாராட்டத்தின்	ஆரம்பத்தில்	`ர கள்’	என	அைடயாளங்காட்டப்பட் ப்
பல	தலித்	இைளஞர்கள்	 ட் க்	ெகால்லப்பட்டனர்.	அவர்கள்	உண்ைமயில்	தத்தம்
ப திகளில்	தலித்	மக்கைளத்	தீண்டாைமக்	ெகா ைமகளிலி ந்
பா காத்தவர்களாக மி ந்த 	 றிப்பிடத்தக்க .	யாழ்	ெபா 	 லகத்	திறப்
விழா,	தலித்	ேமயரான	ெசல்லன்	கந்ைதயனின்	தைலைமயில்	நடக்கக் டா
என்பதற்காகேவ	பல்ேவ 	சாக் ப்	ேபாக் கைள ம்	ெசால்லி	த த்
நி த்தப்பட்ட .	அேதேபால	வரலாற்றிேலேய	 தன் ைறயாக	யாழ்ப்பாணத்தின்
பாரம்பரியமிக்க	யாழ்	மத்திய	கல் ரிக் 	ராஜ ைர	என்கிற	தலித்	ஒ வர்
தைலவராகப்	ெபா ப்ேபற் க்	ெகாண்டதிலி ந் 	அவர்	சாதி	ரீதியாகப்	பல்ேவ
பிரச்சிைனகைளச்	சந்திக்க	ேவண் யி ந்த .	இ தியில்	2005-ல்	அவர்
ெகால்ல ம்பட்டார்.	எல்ேலா ம்	இந்தக்	ெகாைலைய	ஒ 	ஜனநாயக	விேராதச்
ெசயலாக	மட் ேம	பார்த் ,	இதற் ப்	பின்னாலி ந்த	சாதியக்	காரணங்கைளக்
கண் ெகாள்ள	ம த்தனர்.	த.ச.ேம.	 ன்னணி	மட் ேம	நான்	இப்ேபா
றிப்பிட்ட	இந்தப்	பிரச்சிைனகளிெலல்லாம்	பின் லமாக	இ ந்த	சாதியக்

காரணங்கைள	அைடயாளம்	காட் ய .	இன் 	 திய	ஜனநாயகக்
கட்சிெயல்லாம் ட	இந்த	ேநாக்கிலி ந் 	ேபசேவண் ய	நிைல	ஏற்பட் ள்ள .
இந்த	வைகயில்தான்	த.ச.ேம.	 ன்னணியின்	 க்கியத் வத்ைத	நாம்
வைரய க்கேவண் 	இ க்கிற .	ஐேராப்பாவிலி ந் ெகாண் 	இைதச்
ெசய்வதி ள்ள	எல்ைலகள்,	வரம் கள்	ஒ 	பக்கம்	இ ந்தேபாதி ம்	இன்
இதன் லம்	உ வாகி ள்ள	உைரயாடல்	 றிப்பிடத்தக்க .
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த.ச.ேம.	 ன்னணி	ஒ 	இளம்	அைமப் .	 திதாக	உ வாகி ள்ள	ஒன் .	இன் ம்
இப்ப ெயா 	இயக்கம்	உ வாகி ள்ள	ெசய்தி	உலக	அளவில்	பரவலாகவில்ைல.
எங்களா ம்	விரிவாகத்	தமிழகம்	த விய	அளவில்	ெகாண் 	ெசல்ல
இயலவில்ைல.	இப்ப 	ஒ 	அைமப் 	உ வாகி ள்ள ம்,	அ 	தலித்	மாநா கைள
நடத்தி	வ வ ம்,	தமிழ்ச்	சி 	பத்திரிைக	சார்ந்த	ஒ 	சில க் 	மட் ேம
ெதரிந் ள்ள	நிைல ள்ள .	இ 	ஒ 	காரணெமன்றேபாதி ம்	இன்ெனா
க்கிய	காரணத்ைத ம்	நாம்	மறந் விட	இயலா .	இன் 	தமிழக	தலித்களின்
க்கிய	பிரதிநிதியாக	உள்ள	வி தைலச்	சி த்ைதகள்	கட்சி	 க்க	 க்க

வி தைலப் லிகள்	ஆதர 	நிைலப்பாட்ைட	எ த் ள்ள .	 லிகைள	ஆதரிப்ப



அவர்கள 	உரிைம	அல்ல 	அரசியல்	என	நாம்	ஏற் க்ெகாண்ட	ேபாதி ம்,	ஒ
தலித்	கட்சி	என்கிற	வைகயில்	அ 	அங் ள்ள	சாதி,	தீண்டாைமப்
பிரச்சிைனகைளக்	கண் ெகாள்ளாதி ப்ப ம்,	ஈழத்தில்	சாதிப்	பிரச்சிைன
வி தைலப் லிக க் ப்	பின்	ஒழிந் விட்ட 	என்ப 	ேபான்ற	க த் க்கைளத்
தம 	ம னத்தின்	 லம்	ஆதரிப்ப ம்	வி தைலச்	சி த்ைதக ட ம்,	அவற்றின்
தைலவர்	தி மாவளவனிட ம்	ஒ 	உைரயாடைல	ஏற்ப த் வைத	இ வைர
சாத்தியமில்லாமற்	ெசய் விட்ட .	ேதசிய	வி தைலப்	ேபாராட்டத்தி டாக	இன்
சாதிப்	பிரச்சிைன	சற்ேற	 ைறந் ள்ள 	எனக்	க கிறவர்க ங் ட,	இன்
அங் 	சாதிப்	பிரச்சிைனேய	இல்ைல	எனச்	ெசால்வதில்ைல.
	
ஆனால்	வி தைலச்	சி த்ைதகேளா	அங்ேக	சாதிப்	பிரச்சிைனேய	இல்ைல
என்ப 	ேபால	ேப வ 	மற் ம்	இணங் வதன்	 ல ம்,	 ஸ்லிம்	மக்க க் ம்,
கிழக் 	மாகாணத்தின க் ம்	வி தைலப்	 லிகள்	ெசய் விட்ட	 ேராகத்ைதக்
கண் ெகாள்ளாமல்	இ ப்பதன்	 ல ம்	தலித்	மக்க க் த்
ேராகமிைழக்கின்றனர்.	இ றித் 	`ேதனி’	இைணயதளத்தில்,	கிழக்

மாகாணத்தினரின்	தனித் வத்ைத	வற் த்தி	இயங் பவ ம்	`எக்ஸில்’
இதழாசிரிய மான	எம்.ஆர்.	ஸ்ராலின்	தி மாவளவ க் 	எ திய	திறந்த	மடல்
றிப்பிடத்தக்க .	எனி ம்	ஒ 	 க்கிய	தலித்	கட்சி	என்கிற	வைகயில்

வி தைலச்	சி த்ைதகள்	அைமப் டன்	ஒ 	உைரயாட க் 	த.ச.ேம.	 ன்னணித்
ேதாழர்கள்	தயாராகேவ	உள்ளனர்.
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வி தைலப்	 லிகள்	அைமப்பிலி ந் 	க ணா	பிரிந் 	வந்த	இரண் 	நாட்களில்,
இங்ேக	ஒ 	வாெனாலி	நிைலயத்தில்	அ 	 றித்த	ஒ 	உைரயாடல்	நைடெபற்ற .
ேகாைவ	நந்தன்,	ேதவதாஸன்	கலந் ெகாண்ட	அந்த	உைரயாடலில்	நான்
ெதாைலேபசி	 லம்	என்	க த் க்கைளச்	ெசான்ேனன்.
	
“பிரிந் 	வந்த டன்,	கிழக் 	மாகாணத்தினர்	ெதாடர்ந் 	 றக்கணிப் ச்
ெசய்யப்ப வ ,	கிழக்கின்	 யாட்சி	பற்றிெயல்லாம்	க ணா	ேபசிய
வரேவற்கத்தக்க தான்	என்ற	ேபாதி ம்,	இந்தப்	ேபச் 	ஒ 	தவறான	மனிதரின்
வாயிலி ந் 	வ கிற ”	என	நான்	அன் 	ெசான்ேனன்.	பிரபாகரன்	ஒ 	‘ஹிட்லர்’
என்றால்	க ணா	ஒ 	‘ ேஸாலினி’	என் ம்	ெசான்ேனன்.	ெதாடர்ந் 	அவர
ெசயற்பா க ம்,	ேபச் க்க ம்	அைத	நி பித்தன.	கிழக்கின்	 யாட்சி
பற்றியைவ	தவிர	அவர 	மற்ற	ேபச் க்கள்	எல்லாம்	கிட்டத்தட்ட	 லிகைளப்
ேபாலேவ	இ ந்தன.	ஆள்	கடத்தல்,	ெகாைல	ெசய்தல்	இைவ	எல்லாம்
ெதாடர்ந்தன.	இரா வத் டன்	ேசர்ந் 	ெசயல்ப ம்	நிைல ம்	இ ந்த .
இந்நிைலயில்,	சர்வேதச	அ த்தத்தின்	காரணமாக	கிழக் 	மாகாணத்தில்



ேதர்தல்	ஒன்ைற ம்	அர 	நடத்தேவண் ய	நிைல	ஏற்பட்ட .	அந்தத்	ேதர்தலில்
`தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் ’	தவிர	மற்ெறல்லா	அரசியல்	கட்சிக ம்
பங் ெகாண்டன.	ேதர்த ம்	ெபரிய	அராஜகங்களின்றி	நைடெபற்ற .	அர டன்
ட்டணி	ேசர்ந் 	ேபாட் யிட்ட	சிவேனச ைர	சந்திரகாந்தன்	(பிள்ைளயான்)
தலைமச்சரானார்.

ெதாடர்ந் 	இன் 	கிழக் 	மாகாணத்தில்	ஏற்பட் ள்ள	பாரிய	மாற்றங்கள்
றிப்பிடத்தக்கைவ.	 தலில்,	பல	ஆண் க க் ப்	பின்	 தன் தலாக	அங்ேக

ேபார்	ஒழிந் 	மக்கள்	அைமதியாக	உள்ளனர்.	ெகாைலகள்,	ஆட்கடத்தல்கள்
எல்லாம்	ெவ வாகக்	 ைறந் ள்ளன.	 றிப்பாக	ஏராளமான	 ழந்ைதகள்
கடத்திச்	ெசல்லப்பட் ,	ேபார் ைனயில்	நி த்திக்ெகால்லப்ப ம்	அவலம்
நின் விட்ட .
	
தவிர ம்	இன் 	கிழக் ப்	ப தியில்	 ஸ்லிம்க க் ம்,	தமிழர்க க் ம்
இைடயில்	பல	நல்ல,	 க்கியமான	ஒப்பந்தங்கள்	ஏற்பட் ள்ளன.	நாங்கள்
ஏற்ெகனேவ	நிைறய	இழந் விட்ேடாம்.	ேபாரில்	கைளத் ப்	ேபாய்விட்ேடாம்.
ஏராளமான	விைலையக்	ெகா த் விட்ேடாம்.	“பாரா மன்றம்	பன்றிகளின்
ெதா வம்”	என்ெறல்லாம்	ேகாஷம்	ேபாட	எங்க க் ச்	சக்தியில்ைல.	ஆ தக்
கலாச்சாரத்ைதக்	ைகவிட் ,	அைனவ ேம	ஜனநாயக	அரசியல்	ெநறிக க் த்
தி ம்பேவண் ம்	என் 	நாங்கள்	ெதாடர்ந் 	வற் த் கின்ேறாம்.	இலங்ைக
அரசியலிேல	கிட் ய	ஒ 	அண்ைம	உதாரணம்	ேஜ.வி.பி.	க ைமயான	ஆ தப்
ேபாராட்டத்ைத	ேமற்ெகாண்ட	ேஜ.வி.பி.	இன் ள்ள	அரசியல்	 ழலில்	அைதக்
ைகவிட் 	ஜனநாயகப்	பாைதக் த்	தி ம்பி ள்ள .	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத
நடத் ம்ேபா 	மக்களிடம்	எந்த	அள 	ஆதர 	ெபற்றி ந்தேதா,	அைதக்
காட் ம்	பலமடங் 	ஆதரைவப்	ெபற்றேதா ,	இலங்ைக	அரசாங்கத்தி ம்
பங்ெக த் ள்ளனர்.
	
நாைள	வி தைலப் லிகளின்	தைலவர்	பிரபாகரன்,	ஆ தக்	கலாச்சாரத்ைதக்
ைகவிட் ,	ஜனநாயகப்	பாைதக் த்	தி ம்பி,	ேதர்தலில்	நின்றாரானால்	அைதவிட
மகிழ்ச்சிகரமான	ெசய்தி	தமிழ்	மக்க க் 	இ க்க யா .	அைத	நாங்கள்
வரேவற்கிேறாம்.	அந்த	அ ப்பைடயிேலேய	இன் 	`தமிழ்	மக்கள்
வி தைலப் லிகள்’	(TMVP)	ேதர்தல்	அரசிய க் த்	தி ம்பியைத	நாங்கள்
வரேவற்கிேறாம்.	இத ைடய	அர்த்தம்	சிவேனச ைர	சந்திகாந்தன்	இலங்ைக
அரசாங்கத்தின்	ஆதரவாளர்	இல்ைல	என்பேதா,	அவர்	ஒ 	நீதிேதவன்	என்பேதா
அல்ல.	அவர 	அரசியல்	ெநறிகள்	மீ 	நமக் க்	க ம்	விமர்சனம்	எப்ேபா ம்
உண் .
	
கிழக் 	மாகாணத்தில்	இந்தியாவின்	 தலீ கைள	வரேவற்ேபாம்	எனக்	க ணா
இரண் 	நாட்க க் 	 ன்	ெசால்லியி ப்ப 	ெராம்ப ம்	ஆபத்தான ,
கண் க்கத்தக்க .	இந்த	விமர்சனங்க க்கப்பால்	அவர்கள்	ஒ 	ஜனநாயக



எல்ைலக் ள்	நின் 	தம்	அரசியைலச்	ெசய்வ 	வரேவற்கத்தக்க தான்.
	
க்ககரமான	ேவ க்ைக	என்னெவன்றால்	ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்,	பிளாட்,	ஈ.பி. .பி.,

ெடேலா	 தலிய	அைமப் கெளல்லாம்	ேதர்தல்	பாைதக் த்	தி ம்பியேபா
மகிழ்ந் 	வரேவற்ற	யாழ்	அறி ஜீவிக ம்,	ஜனநாயகத்ைதப்	ேப பவர்க ம்
இன் 	சந்திரகாந்தன்	ேதர்தல்	பாைதக் த்	தி ம்பியைத	அங்கீகரிக்க
ம ப்ப தான்.	தமிழ்	மக்களின்	 க்கிய	அறி ஜீவிகளாக ம்,	சிந்தைனப்
பிரதிகளாக ம்	உள்ள	இவர்கேள	இைத	ம ப்ப 	ஒன்ேற	கிழக் 	மாகாணத்தின்
யாட்சி	உரிைமக் 	நி பணமாகிற .

	
	



6.	�������:	�����	������

யாழ்-ேமயர்	அல்பிரட்	 ைரயப்பா	அவர்களின்	அரசியற்	ப ெகாைலயில்	ஆரம்பித்த
தமிழ்த்	ேதசிய	அரசியல்	எவ ைடய	கைடசிக்	ெகாைலயில்	 ம்	என்
இன் ங் ட	நிச்சயிக்க யாத	நிைலயி ம்	 ம்	என்ப மட் ம்	 வாகத்
ெதரிகிற .	
	
சமகால	இலங்ைக	அரசியலில்	சாட்சிகளாக	இ ப்பைதக்காட் ம்
பாதிக்கப்பட்டவர்களாக	இ ப்ப 	பா காப்பான 	என்கிற	நிைலைம ம்	தர்க்க ம்
இ ந்தேபாதி ம்	இந்த	 த்தத்தில்	சாட்சிகள்,	பாதிக்கப்பட்ேடார்,	ைகதிகள்,
காரணவர்	என	யாவ ேம	ஒன்றில்	மற்ெறான்றாய்	மாறிமாறி	விைன ரிந் ம்
ேதசத்தின்	 தல்	மகனிலி ந் 	கைடசி	மனிதர்வைர	பங்காளிகளாக
இ க்கிறார்கள்,இ க்கக் ம்,இ க்க ம்.எல்ேலா ேம	ஒ வைகயில்
நிரபராதிகள்	என ம் ம்.
	
����������	�������������	����	�������?
	
ெகாைலயாளிகள்	இ வர்	தாம்	ெசய்யப்ேபா ம்	ெகாைலைய
க ம்பிரயத்தனத்தி ம்	நி த்த யாமல்	ேபா ம்	நிைலையச்	ெசால் ம்	லத்தீன்
அெமரிக்க	நாவல்	 ம்	 ழ்நிைலைய	இலங்ைகக் ப்	ெபா த்த யாவி ம்
ன் 	பத்தாண் களாக	ெகாைலகைள	நி த்த ம	 யவில்ைல.

	
ெகாைலக க்ெகதிரான	ம ப்பறிக்ைககளின ம்	கண்டன	அறிக்ைககளின ம்
ேதைவ ம்	இப்ேபா 	இல்ைல.	ச கத்தின்	ெபா 	அறம்,	தர்மநியாயங்கள்பற்றிய
கைத	 த ம்	இப்ேபா 	இல்ைல.	அள க ம்	இல்ைல.
	
த்த	தர்மம்!	ஆம்	 த்த	தர்மம்	மட் ேம	நியாயெமன்றாகி	நீண்ட	காலமாகிவிட்ட .

சர்வேதசிய	மனிதாபிமான	மனித	உரிைமகள்	அைமப் கள் ட	நவீன	 த்த
தர்மத்தின்	வி மிய	நியாயத்திேலேய	க த் க்கைள ம்	கண்டனங்கைள ம்
ஆணித்தரமாக ம்	பவ்வியமாக ம்	ைவக்கின்றன.
ஆதிகால	 த்த	தர்மங்கைளத்	தற்ேபா 	ேநாக் மிடத் 	ஆச்சரியமளிக்கின்ற
அேதேவைள	ஆராதிக்கத்	த ந்ததாக ம்	ேபாற் த க் ரியதாக ம்
ஆகிவிட்ட .
	
1)	ேநர யாக	தம்	எதிரிக் த்	 தைர	அ ப்பி	நிைலைமைய	ெதரிந் ெகாள்ளல்.
2)	 லேவாைர	எதிரியிடம்	அ ப்பி	ஏற்படப்ேபா ம்	விபரீதங்கைள	அளவளா தல்,



உசா தல்
3)	மீண் ம்	ேம ெமா 	விேசட	 தைர	அ ப்பி	நிைலைமைய
நிச்சயித் க்ெகாள்ளல்
4)	தன்பைட,	ேநச	பைட,	ஆதரவளிக் ம்	அண்ைடநாட் 	மன்னர்	நிைல,
இவற்றின்	பலங்கைள ம்	எதிரியின்	பலம்	பலவீனங்கைள ம்	பைடப்பலத்ைத ம்
கணக்கி தல்.
5)	ெவற்றிைய	உ திப்ப த்தல்
6)	ேதால்வி	நிச்சயம்	எனில்	சரண்	அைடதல்,சமாதானமாகப்ேபாதல்.
7)	கள மி	என்றைழக்கப்ப ம்	இ பைடயின க் ம்	ெபா த்தமான
த்தப்பிரேதசத்ைதத்	ேதர்ந் ெகாள்ளல்.

8,	 ழந்ைதகள்,	ெபண்கள்,	ேநாயாளிகள்,	 திேயார்,	 றவிகள்,	அறேவார்,
‘அந்தணர்’,	மா கள்,	வளங்கள்,	இவர்கைளத்	தனிைமப்ப த்தி	அவர்களின்
பா காப்ைப	உ திப்ப த் தல்
9)	ேபா க்கான	நாள்	ேநரம்	இவற்ைற	பரஸ்பரம்	அறிவித் 	(றாந்ேத-	 	ெகா த் )
ஏற் க்ெகாள்ளச்	ெசய்தல்
10)	எதிரிையக்ெகாண்ேட	ேபா க்கான	நாள்	 றித்தல்
11)	அன்ைறய	நாளிற்கான	 த்தத்	ெதாடக்கத்ைத ம்	 ைவ ம்	பரஸ்பரம்
அவற்றிற்கான	சங்ைக	ஊதி	பின்	தம்	 காங்க க் த்	தி ம் தல்.
	
இவற்ைறப்பார்க் ம்ேபா 	ேபாரிற்ெகன	ஒ 	தர்மம்	இ ந்த 	ெதரிகிற .
ஊ வதற் ச்	சங் 	இல்ைலேய	தவிர	தற்ேபாைதய	ேபாரி ம்	தர்மம்
இ க்கத்தான்	ெசய்கிற .
மக்கைளப்	பா காப்பான	இடங்களிற் 	அப் றப்ப த்திவிட் 	ேபாரில்	ஈ ப ம்
இ தரப்பினரின ம்	இழப் கைள	நிகழ் கைளக்	கலிங்கத் ப்	பரணிைய ம்
விஞ் ம்வண்ணம்	 	ஈ பாட்ேடா 	பார்த் 	ேகட் 	அபிநயித் 	ஆதாரமாகக்
ெகாண் 	உல 	த வி	இந்த	 த்தத்தின்	 ைவ	எல்ேலா ேம
எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
	
உற்பத்தி-பரிவர்த்தைன	ெபா ளாதாரத்ைத	விஞ்சி	 த்தப்	ெபா ளாதார ம்
த்தத்ேதா 	இைணந்த	வாழ்க்ைக ைறைம,	அ சார்ந்த	கைல,	அழகியல்,

பண்பா ,	 த்தம்	தந்த	 திய	மனிதர்கள்,	 த்தேமற்ப த்திய	ேநச	உற கள்,
எதிரிகள்,	 திய	வாழ்	நிலங்கள்	என	இந்த	 த்தம்	விட் ச்ெசல் ம்	வி மியங்கள்
மிக ம்	காத்திரமானைவ.
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‘நம்மிற்	சிலர்	இ 	ேவண்டாம்	நாம்	பைழய	நிைலக்ேக	ேபாய்விடலாம்’	என்
இரண் 	பத்தாண் களிற் ேமலாகேவ	 றிவ கிறார்கள். றிப்பாக	கவிஞர்



அ ந்ததி	1986	இல்	தன 	 தலாவ 	கவிைதத்	ெதா ப்பிற்
“சமாதானத்தின்	பைகவர்கள்”	என்ேற	ேபரிட்டார்.“ ப்பாக்கிக்	கலாசாரத்திலி ந்
மீள்வ 	எப்ேபா ”	என் 	ஆதிகால	‘ ண் ல்’	சஞ்சிைகயில்	தயபால	திரணகம
கட் ைர	எ தியி ந்தார்.	ேபார்	எதிர்ப் ,	சமாதானத்ைதக்	ேகா தல்	என்ப
ேராகச்	ெசயலாக	நி வப்பட்டேபாதி ம்	அைதப்	ெப ைமயாகேவ

ஏற் க்ெகாண் 	ேபார்நி த்தத்ைத	ெதாடர்ச்சியாக	வலி த்தி	நாம்	பைழய
நிைலக்ேக	ேபாய்விடலாம்	என் 	எப்ேபா ம்	ேபாலேவ	சிலர்	இப்ேபா ம்
ெசால்லிவ கிறார்கள்.	தமிழ்த்ேதசியவாதம்	நம்ைமக்	ெகாண் வந் விட் க் ம்
நிைலையப்பார்த்தீர்களா?	என் 	சிவேசகரம்	இப்ேபா ம்	ேகட்கேவ	ெசய்கிறார்.	
	
இந்த	அழகிய	நாட்ைட	ரயில்	பாைதகளால்	எப்ப 	அழகாக	இைணக்கலாம்	என
அவெராத்தவர்கள்	கன கா கிறார்கள்.	ேதாழர்.	டக்ளஸ்	ேதவானந்தா
எல்ேலா ம்	இைணந்தால்	இன் ம்	இரண் 	வ டத்திேலேய	மீண் ம்
சீரழிந்தவற்ைறச்	சீர்ெசய் விடலாம்	என்கிறார்.
	
த்தம்	 ந் 	 திய	இலங்ைக	பைழய	இலங்ைகயின்	நிைலைய	அைடய	எ க் ம்

காலத்தில்	உலகம்	எப்ப 	மாறியி க் ம்	என்பைத	2025	ஆம்	ஆண் ற்கான
ேமற் லகின்	திட்டமிடல்கள்	ஓரள 	காட்சிப்ப த் கின்றன.
	
தலித் களாகிய	நாம்	 த்த வின்பின்	எவ்வா 	எதிர்ெகாள்ளப்ப ேவாம்?
அதற்கான	சிறந்த	உதாரணத்ைத ம்	எச்சரிக்ைகைய ம்	இறந்தகால ம்
நிகழ்கால ம்	நமக் ச்	ெசால்கின்றன.
1986	இல்	நடந்த 	இ :	தலித்	ச கத்ைதச்ேசர்ந்த	இ 	அரசாங்க	நி வாக	உயர்
அதிகாரிகள்	அரசாங்க	அதிபர்களாகிக்ெகாள்வதற் 	ேசைவ,	திறைம,	அ பவம்,
ேநர்ைம	ேபான்ற	த திகள்	இ ந் ம்	அவர்கள 	சாதிகாரணமாக	ஒ ேபா ேம
அப்பதவிக் 	அவர்கள்	நியமிக்கப்படவில்ைல.	யாழ்.உதவித்ேதர்தல்
ஆைணயாளராகப்	பதவி	வகித்தவைர	1986	இல்	யாழ்ப்பாண	அரசாங்க	அதிபர்
பதவிக் 	ெகா ம்பில்	இ ந்த	சில	சிங்கள	உயர்	அதிகாரிகள்	சிபாரி 	ெசய்தனர்.
அன்ைறய	ஐ.ேத.க.	அைமச்சரைவயில்	 க்கிய	அைமச்சராக	இ ந்த
அத் லத் தலி	‘அவ்வாறான	அரசாங்க	அதிபர்	நியமனத்ைத	ஒ
தாழ்த்தப்பட்டவ க் 	வழங் வைத	யாழ்ப்பாண	ச கம்	ஏற் க்ெகாள்ளா ’
எனக் றி	அச்சிபாரிசிைன	ம த் விட்டார்.	அவ்வாேற	யாழ்.	உண க்கட் ப்பாட்
அதிகாரியான	தாழ்த்தப்பட்டவர்	மன்னார்	அரசாங்க	அதிபர்	பதவிக் 	சிபாரி
ெசய்யப்பட்டேபா ம்	அவர 	சாதி	காரணமாக	அந்நியமனம்	கிைடக்கவில்ைல.
இேதேபான் 	கல்வித் ைறயின்	உயர்	நிர்வாகப்	பதவிகளி ம்	சாதியம்	மிக

க்கமாகப்	பார்க்கப்பட்ட .
	
த்த வின்	பின்னான	மீள்	நிர்மாணங்கள்	சிவில்	ச க	நிைலகள்	எல்லாம்

சீர்ெசய்யப்ப ம்ேபா 	சாதியம்	எப்ப ப்	பரிமாணம்	எ க் ெமன	2002	இன்



சமாதான	காலத்தில்	நாம்	அ பவித்ேதாம்.
இந்த	 ப்ப 	வ ட	 த்தச்	 ழலி ம்	தமிழீழ	வி தைல	இயக்கங்கள்,	இலங்ைக
அர ,	இலங்ைக	இரா வம்,	இந்திய	இரா வம்,	சர்வேதச	சமாதான
இயக்கங்கள்,	கண்காணிப் க்	 க்கள்,	தன்னார்வக்	 க்கள்,	இட சாரிகள்
என	எல்லாவற்றிற் ம்	யாழ்	ெவள்ளாள	ச கம்	தண்ணிகாட் விட் 	இன் ம்
அதிகாரத்ைதத்	தன்	ைகயில்	ைவத்தி க் ம்	நிைலயில்	நமக் த்	ேதைவ
அதிகார	சக்திக டன்	ேபரம்	ேப ம்	பிரக்ைஞ.
	
	
- கன்	
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‘நான்	ஒ 	ேதச	ம ப்பாளன்’	எனப்	பிரகடனப்ப த்திக்ெகாள்கிற	ேஷாபாசக்தி
ஈழத்	தமிழ்	எ த்தாளர்களில்	 க்கியமானவர்.	ெகாரில்லா,ேதசத்	 ேராகி,	ம்,
எம்.ஜி.ஆர்	ெகாைல	வழக் 	என் 	பல	பைடப் கைள	எ தி ள்ள
ேஷாபாசக்தியின்	எ த் கள்	எப்ேபா ம்	அதிகாரத்ைத	கிண்டல்	ெசய் 	ேகள்வி
ேகட்பைவ.	
	
1983	 தல்	1986	வைர	வி தைலப்	 லிகளின்	இயக்கத்தில்	ேபாராளியாக
இ ந் 	பின்	இயக்கத்தில்	 ரண்பட் 	ெவளிேயறி,	இப்ேபா 	பிரான்சில்
வசித் வ ம்	ேஷாபாசக்தி,	15	ஆண் க க் 	ேமலாகி ம்	இன்ன ம்	அங்

ரிைம	வாங்கவில்ைல.	ஈழத்தில்	ேபார்	ஒ 	 யரமான	 க் 	வந்த
ழ்நிைலயில்,	தற்ேபா 	தமிழகம்	வந்தி க் ம்	ேஷாபாசக்திையச்	சந்தித்ேதன்.	

	
����������	�����	����������	���������	����
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அந்த	அறிவிப் 	அ ப்பைடயில்	பிைழயான .	உண்ைமயில்	ேபார்	இன்ன ம்
யவில்ைல.	வான்வழித்	தாக் தல்கள்,	பீரங்கித்	தாக் தல்கள்	ஆகியைவ

நின்றி க்கலாம்.	ஆனால்,காரணமற்ற	ைக கள்,	ஆள்	கடத்தல்கள்	ஆகியைவ
ெதாடர்கின்றன.	தமிழ்	மக்க க்கான	நியாயமான	உரிைமக ம்	ஜனநாயக ம்
வழங்கப்ப ம்	ேபா ம்தான்	ேபார்	உண்ைமயான	அர்த்தத்தில்	 க் 	வந்ததாக
அர்த்தம்.	
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நான்	வ த்தப்பட்ேடனா	என் 	எனக் ச்	ெசால்லத்	ெதரியவில்ைல.	ஆனால்,
உண்ைமயாக	மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல.	பிரபாகரன்	மட் மில்ைல,	20
ஆயிரத் க் ம்	ேமற்பட்ட	தமிழர்கள்	 த்ததின்	இ தி	நாட்களில்	ெகால்லப்பட்
இ க்கிறார்கள்.	ஆயிரக்கணக்கான	 லிப்	ேபாராளிக ம்	ெகால்லப்பட்
இ க்கிறார்கள்.	7,000	சிங்கள	ரா வ	வீரர்க ம்	ேபாரினால்
மரணமைடந் ள்ளனர்	.இந்த	சிங்கள	ரா வ	வீரர்கள்	யார்?	ரா வ	உைட
ேபார்த்தப்பட்ட	ஏைழ	விவசாயிகள்.	இப்ப யாகப்	பலைர ம்	ெகான் 	ேபாட் த்தான்



சாைவ	வி ங்கி	 த்தம்	தன்	ஆேவசத்ைத	 த்தி க்கிற .	எந்தச்	சா ேம
எனக் த்	 க்கமான தான்.	
	
1983��	����	�������������	������	��������
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அப்ேபா ம்	இப்ேபா ம்	எப்ேபா ம்	தமிழகத் 	மக்கள்	ஈழத்	தமிழர்கள்	 யர்மீ
ெகாண்ட	அக்கைற	ெநகிழ	ைவப்பைவ.	ஈழத்	தமிழர்களின்	ஆதர 	என்ப 	 லிகள்
ஆதரவாகத்தான்	இ ந்த 	என் 	எனக் 	விமர்சனங்கள்	இ ந்த 	உண் .
என்றா ம்,	அதற்காக	அரசின்	க ைமயான	ஒ க் ைறகைளச்	சந்தித்த
ெகாளத் ர்	மணி	மாதிரியான	ேதாழர்கள்	மீ 	எனக் 	மரியாைத	உண் 	.	
ஆனால்	தமிழகத்தில்	அைத	ஒ 	அரசியல்	இயக்கமாக,	மக்கள்	இயக்கமாக
மாற்றத்	தவறி	விட்டார்கள்.	 லிகைள	ஆதரித்த	பல க் 	உ தியான	அரசியல்
பார்ைவகள்	இல்ைல.	ஒ 	ைமயமான	மனிதாபிமான	அ ப்பைடயில்	தான்
இன்ைறக் ம்	பலர்	ஈழ	ஆதர 	ேப கிறார்கேள	தவிர	சித்தாந்தரீதியான
நிைலப்பா கள்	பலரிடத்தில்	இல்ைல.	இந்தியா,	இலங்ைக	உள்பட	தன்ைனச்
ற்றி ள்ள	சின்ன	நா களின்	மீ ம்	ேமலாதிக்கத்ைத	விரித் வ கிற .

இ ந் ம்,	உ த்திர	 மாரன்	ேபான்றவர்கள்	இந்தியா	எங்க க் 	நண்பன்
என் தான்	ேப கிறார்கள்.இந்தியாவின்	ேமலாதிக்கத்ைத	எதிர்க்காமல்
ஈழத்தமிழர்களின்	உரிைம	பற்றி	ேபச	 யா 	
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ரா வ	ரீதியாக	யாரா ம்	ெவல்ல	என் 	க தப்பட்ட	 லிகள்	இயக்கத்தின்
ரா வரீதியான	ப ேதால்வி	யா ம்	எதிர்பாராத .	கடந்த	ஆண் களில்	சர்வேதச
அளவில்	ஏற்பட் ள்ள	மாற்றங்கைள	இன் வைரயி ம்	 லிக ம்,	தமிழ்த்
ேதசியவாதிக ம்	கணக்கில்	எ த்ததாகத்	ெதரியவில்ைல	.	இைவதான்
மாெப ம்	வீழ்ச்சிக் 	 க்கிய	காரணம்.	90	க க் ப்	பிற 	உ வான
உலகமயக்ெகாள்ைக,	ஆ தப்	ேபாராட்டங்கைள	வி ம்பவில்ைல.	எந்தப்
ேபாராட்ட ம்	எதிர்ப் ம்	அற்ற	சந்ைதையத்தான்	ேமைல	நா கள்	வி ம் கின்றன.
எனேவ,	மக்கள்	ேபாராட்டங்கைள	ஒ க் வதற் 	இந்த	நா கள்	மற்ற	நா களின்
அர க் 	ேநர யாக ம்	மைற கமாக ம்	உதவி	ெசய்கின்றன.	இதில்	சர்வேதச
ச கம்	என்பெதல்லாம்	ஏமாற் 	ேவைல.	
இரண்டாவதாக,	2001	ெசப்டம்பர்	11க் ப்	பிற 	பயங்கரவாதத்திற் 	எதிரான
ேபார்	என்ற	ெபயரில்	எந்த	அரசாங்க ம்	எத்தைகயக்	ெகாைலகைள ம்



ெசய்யலாம்	என்றாகிவிட்ட .	இந்தக்	ெகாைலகளில்	இப்ேபா 	நியாயம்	ேப ம்
அெமரிக்கா	உட்பட்ட	அைனத் 	நா க ம்	 ட் 	களவாணிகள்தான்.	ேம ம்
இப்ேபா 	இந்தியா,சீனா,	ஜப்பான்	நா கள்	ெபா ளாதார	ரீதியாக	வளர்ந்
வ கின்றன.	ேமற்கத்திய	நா க க் 	சவால்வி ம்	வைகயில்	ஆசியப்
ெபா ளாதரம்	ஒன் 	உ வாகி	உள்ள .	
லத்தின்	அெமரிக்க	நா கைள	சந்ைதகளாகப்	பயன்ப த்தி	வணிகத்ைத	நடத்தி
வ பைவேய	ஆசிய	நா கள்தான்.	எனேவ	இலங்ைகையத்
தக்கைவத் க்ெகாள்ள	 யற்சிக்கின்றன.	ேபா க் ப்	பிற 	இலங்ைகயில்
னரைமப் ப்	பணி	என்ற	ெபயரில்	இந்திய	 தலாளிகள்	பிஸினஸ்
ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்.	ஆனால்,	ஈழத்தமிழர்கள்	மீதான	இனப்
ப ெகாைலக க் ப்	பின்னணியில்	இ ந்த	ெபா ளாதரப்	பின்னணி	 றித்
லிக ம்	சரி,	 லிகைள	ஆதரிப்பவர்க ம்	சரி	கணக்கில்	எ க்கேவயில்ைல.	
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எல்லா	இலங்ைக	அர க ேம	இனெவறி	அர கள்தான்.	தமிழர்க க்காக
இலங்ைக	அர 	அைமத் 	இ க் ம்	 காம்கைள	பார்ைவயிட்ட	சிலர்,	வசதியான
காம்கள்	என் 	பச்ைசப்	ெபாய்ைய	பரப் கின்றனர்.	என்	அக்கா	 ழந்ைதகள்

அங் 	 காம்களில்	தான்	இ க்கிறார்கள்.	 ன் 	லட்சம்	ெகா த்தால்
காைமவிட் 	ெவளிேயற் வதாக	ரா வம்	ெசால்கிறதாம்.	 தலில்	 காம்

என்பேத	அேயாக்கியத்தனமான .	அகதிகளாக	ேவ 	நாட் க்
வந்தவர்க க் த்தாேன	 காம்!	ெசாந்த	நாட் 	மக்க க் 	எதற் 	 காம்?
இலங்ைக	அரசிடம்	ஜனநாய	சக்திக ம்	மனித	உரிைமயாளர்க ம்	இரண்
ேகாரிக்கைள	வலி த்த	ேவண் ம்.	ஒன் ,	உடன யாக	 காம்கள்	கைலக்கப்
படேவண் ம்.	இரண்டாவதாக,	ரா வத்தால்	ைக 	ெசய்யப்பட்ட
ேபாராளிக க் ப்	ெபா 	மன்னிப் 	வழங்கப்பட	ேவண் ம்	அல்ல ,	உலகளாவிய
மனித	உரிைமச்	சட்டங்க க் 	உட்பட் 	ெவளிப்பைடயான	விசாரைண	நடத்தப்பட
ேவண் ம்.	
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இல்ைல	
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ஈழப்	ேபாராட்டத்தின்	 ன்ேனா களில்	ஒ வர்	ேதாழியர்	 ஸ்பராணி.	தைலமைற ப்
ேபாராளிகளிற் ச்	ேசாறிட் 	வீட் ற் ள்	 ங்கைவத் விட் ,	பட் னி டன்	வீட்
வாசலில்	காவலி ந்த	ஒ 	ேபாராளிக்	 ம்பத்தின்	 த்த	ெபண்பிள்ைள.	‘ஈழப்
ேபாராட்டத்தில்	என 	சாட்சியம்”	தந்த	மைறந்த	ேதாழர்	சி. ஸ்பராஜாவின்	 த்த
சேகாதரி.	அ ப 	வயைத	ெந ங் ம்	பராயத்தி ம்	அரசியற்	 ட்டங்கள்,
இலக்கியச்	சந்திப் கள்,	ெபண்கள்	சந்திப் கள்,	தலித்	மாநா கள்	என
உற்சாகமாகத்	தன 	பங்களிப்ைபச்	ெச த்திக்ெகாண் ப்பவர்.	தனக் ச்
சரிெயனப்பட்டைத	எந்தச்	சைபயி ம்	சந்தர்ப்பத்தி ம்	எதற் ம்	அஞ்சாமல்
ணிந் 	ேபசிக்ெகாண் க் ம்	கலகக்காரி.	

	
தமிழர க்	கட்சியின்	ெதாண்டராக	ஆரம்பிக்கப்பட்ட	அவர 	அரசியல்	வாழ்
எ ப களின்	ஆரம்பத்தில்	ஆ தந்	தாங்கிய	இைளஞர்	ேபாராட்டக்	 க்களின்
பக்கம்	அவைரக்	 ட் வந்த .	சில	வ ட	இயக்க	அ பவங்களிேலேய	ேபாராட்ட
இயக்கங்க க் ள்	ெப ம்	கசப் கைளச்	சந்திக்க	ேநரிட்ட	அவர்	இயக்க
அரசியலிலி ந் 	ஒ ங்கிக்ெகாண்டா ம்	ெதாடர்ந் ம்	இலங்ைக	அரசின்
அடக் ைறகைள	எதிர்ெகாள்ள	ேநரிட்ட .	 ஸ்பராணி	1986ல்	ஃபிரான் க் ப்
லம்	ெபயர்ந்தார்.	
	
ஈழப்	ேபாராட்டத்தில்	தன 	அ பவங்கைள	 லாக	எ தி	ெவளியி ம்	 யற்சியில்
ஈ பட் க் ம்	 ஸ்பராணிையச்	சந்தித் 	‘எ வைர”	இதழிற்காகச்	ெசய்யப்பட்ட
இந்ேநர்காணல்	அவரின்	 த்தகத்திற்கான	ஒ 	 ன் ைரேபால	அைமந் விட்டதில்
மகிழ்ச்சிேய.	ஒன்றைரமணி	ேநரங்கள்	நீ த்த	இந்த	ேநர்காணல்	பாரிஸில்
20.06.2009ல்	பதி 	ெசய்யப்பட்ட .	
	
சந்திப் :	ேஷாபாசக்தி
	
	
நான்	யாழ்ப்பாணத்தின்	கடற்கைரக்	கிராமமான	மயிலிட் யில்	1950ல்	பிறத்ேதன்.
எனக் 	ஆ 	சேகாதரர்கள்,	ஆ 	சேகாதரிகள்.	 ம்பத்தில்	நான்	நான்காவ .
மைறந்த	 ஸ்பராஜா	எனக் 	அ த்ததாகப்	பிறந்தவர்.	எனக் ம்	தம்பி
ஸ்பராஜா க் ம்	ஒ வய தான்	இைடெவளி.	வசதியான	 ம்பம்



இல்ைலெயன்றா ம்	வ ைமயி ம்	ெசம்ைமயாக	வாழ்ந்த	 ம்பம்	எங்கள .	
	
எங்கள 	கிராமத்தில்	கைரயார்கேள	ஆதிக்கசாதியினர்.	அவர்கள்	மத்தியில்
நாங்கள்	ஒேரெயா 	தலித்	 ம்பம்.	என்	இளைமப்	ப வத்தில்	எல்லாவிதமான
தீண்டாைமக ம்	எங்கள்	கிராமத்தில்	நிலவின.	ேதநீர்க்	கைடகள்,	ஆலயங்கள்
ேபான்றவற் க் ள்	எங்கைள	அ மதிப்பதில்ைல.	ச கத்திலி ந் 	நாங்கள்
றமாக	ைவக்கப்பட் ந்ததால்	எங்க க் 	நாங்கேள	 ைணவர்கள்,	ேதாழர்கள்.

ம்பத்தில்	எல்லாப்	பிள்ைளக ம்	மி ந்த	ஒற் ைமயாக	இ ப்ேபாம்.	அரசியல்
றித்ேதா	 த்தகங்கள்	 றித்ேதா	உைரயாட	ேவண் யி ந்தா ம்

எங்க க் ள்ேளேய	உைரயா ேவாம்.	ஆதிக்க	சாதியினரின்	ேதநீர்க்
கைடக க் ப்	ேபாய்	ேபாத்தலில்	ேதநீர்	 க்கேவா,	ேகாயி க் 	ெவளியில்
நின் 	சாமி	 ம்பிடேவா	நாங்கள்	தயாரில்ைல.	 றக்கணிப் க் 	 றக்கணிப்ைபேய
நாங்கள்	பதிலாகக்	ெகா த்ேதாம்.	எங்கள்	காலத்தில்	எங்கள்	 ம்பம்	சாதித்
ெதாழிலிலி ந் 	ெவளிேய	வந் விட்ட .	என 	தந்ைதயா ம்	 த்த
சேகாதரர்கள்	இ வ ம்	 ைகயிரதத்	திைணக்களத்தில்	ேவைல	பார்த்தார்கள்.
வழி	ெத வில்,	பாடசாைலயில்	ஆதிக்க	சாதியினரின்	கிண்டல்க க்ேகா
பழிப் க க்ேகா	நாங்கள்	ஆளா ம்ேபா 	வட் ம்	 த மாகத்	தி ப்பிக்
ெகா ப்ேபாம்.
	
ஒ 	ஆ 	ேபாய்	அ த்த	வீட் 	இைலையக்	க த்தால்	ேபா ம்	ேசைலைய	வரிந்
கட் க்ெகாண் 	சண்ைடக் 	வந் 	வி வார்கள்.	சண்ைடயின்	 தலாவ
ேகள்விேய	‘எ ேய	உங்க க் 	கைரயார	மாப்பிள்ைள	ேகக் ேதா”
என்பதாகத்தானி க் ம்.	ஆட் க் ம்	கைரயார	மாப்பிள்ைளக் ம்	என்ன
சம்மந்தம்?	நாங்கள்	பதி க் 	எங்கைளக்	கலியாணம்	கட்டத்	த தி ள்ள
கைரயான்	இங்ேக	இ க்கிறானா?	எனத்	தி ப்பிக்	ேகட்ேபாம்.
	
எங்கள்	கிராமத்தில்	நான்	அறியாத	காலத்தில்	எங்கைளத்	தவிர	ேவ 	சில	தலித்

ம்பங்கள்	இ ந்தனவாம்.	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	பிைழப் க்காக ம்
ேவ காரணங்களிற்கா ம்	அங்கி ந் 	இடம்ெபயர்ந்த	பின் ம்	 ட	என
தந்ைதயார்	அங்கி ந் 	ேபாக	வி ம்பவில்ைல.	எங்கள்	அய்யா	எங்கைள
ராங்கியாகத்தான்	வளர்த்தார்.	சாவ 	ஒ ைறதான்	எ வந்தா ம்	எதிர்ந்
நில் ங்கள்	என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லித்தான்	எங்கைள	வளர்த்தார்.	நாங்க ம்
அப்ப த்தான்	வளர்ந்ேதாம்.	வாயால்	ேபச	ேவண் ய	இடங்களில்	வாயா ம்
ைகயால்	ேபச	ேவண் ய	இடங்களில்	ைககளா ம்	ேபசிேனாம்.	எங்கள்	 ம்பேம
ஒ 	தீண்டாைம	ஒழிப் 	இயக்கம்	ேபாலத்தான்	இயங்கி	வந்த .
நான்	பத்தாவ 	வைரக் ம்	மயிலிட் 	கன்னியர்	மடத்தில்	ப த்ேதன்.	ெபா வாக
இந் க்கள்	கன்னியர்	மடங்களில்	ப ப்பதற் 	வ வதில்ைல.	இந் ப்
பாடசாைலகளிேலா	அப்ேபா 	தலித் கள்	ேவண்டாப்	பிள்ைளகளாக
நடத்தப்பட்டார்கள்.	கன்னியர்	மடத்தி ம்	நான்	சாதிக்	ெகா ைமகைள



அ பவித்ேதன்.	அங்கி ந்த	ஓரி 	கன்னியாஸ்திரிகைளத்	தவிர	மற்றவர்கள்
எல்ேலா ேம	சாதிய	உணர் டேனேய	நடந் ெகாண்டார்கள்.	அந்தக்
கன்னியாஸ்திரிகள்	பணக்காரர்க க் ப்	பல்லிளித் 	ஏைழ	மாணவிகைளத்

ம்பாக	மதித்தார்கள்.	நான்	ப ப்பில்	ெகட் க்காரியாயி ந்த	ேபா ம்,
உயர்கல்விையத்	ெதாடர	இளவாைல	கன்னியர்	மடத்தில்	எனக் 	இடம்
கிைடத்தேபாதி ம்	 ம்பச்	 ழ்நிைலயால்	என்னால்	பத்தாவ க் 	ேமல்	ப க்க

யவில்ைல.
	
அப்ேபா 	கிராமங்கள்	ேதா ம்	ெபண்களிற் 	விழிப் ணர்ைவத்	 ண் ம்
வண்ணம்	மாதர்	சங்கங்கள்	ேதாற் விக்கப்பட் ந்தன.	எங்கள்	கிராமத்தி ம்
அவ்வாறான	ஒ 	மாதர்	சங்கத்ைத	ஆரம்பிக்க	ேவண் ெமன	எனக்
ஆர்வமி ந்தேபாதி ம்	ஆதிக்க	சாதிப்	ெபண்கள்	என் டன்	இைணந்
பணியாற்ற	ம த்ததால்	அந்த	எண்ணம்	நிைறேவறேவயில்ைல.	நான்	‘தமிழர க்
கட்சி’யில்	ஈ பா 	காட்டத்	ெதாடங்கிேனன்.
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எங்கள 	தந்ைதயார்	நீண்டகாலமாகேவ	தமிழர க்	கட்சியின்
ஆதராவாளராயி ந்தார்	என்ப 	ஒ 	காரணமாயி ந்தா ம்	அன்ைறய	காலத்தில்
ெகாம் னிஸ்ட்	கட்சிகள்	சிறிமாவின்	 ட்டரசாங்கத்தில்	ேசர்ந்தி ந்ததா ம்
அந்தக்	கட்சிகளின்	தைலைமயில்	சிங்களவர்கேள	இ ந்ததா ம்	எனக் க்
ெகாம் னிஸ்ட்	கட்சிகளிடம்	எ வித	ஈர்ப் மி க்கவில்ைல.	தமிழர க்	கட்சியின்
ட்டங்கைளப்	பார்க்கப்	ேபாவ 	என்றளவில்தான்	 தலில்	என் ைடய	அரசியல்

ஈ பா 	இ ந்த .	எ ப களின்	ெதாடக்கத்தில்	 ஸ்பராஜா	யாழ்ப்பாணத்திற் ப்
ப க்கச்	ெசன்றேபா 	அவ க் 	பத்மநாபா,	வரதராஜப்	ெப மாள்,	பிரான்ஸிஸ்
(கி.பி.அரவிந்தன்)	ேபான்றவர்க டன்	ெதாடர் 	ஏற்ப கிற .	இந்த	இைளஞர்கள்
அ க்க 	எங்கள்	வீட் க் 	வ வார்கள்.	தனிநா 	 றித் 	இவர்கள்	தீவிரமாகப்
ேபசிக்ெகாண் ம்	விவாதித் க்ெகாண் மி ப்பார்கள்.	‘தமிழர்	 ட்டணி’யினரின்
ெசயலற்ற	தன்ைமயில்	அதி ப்தியைடந்த	இவர்கைளப்	ேபான்ற	இைளஞர்கள்
இைணந் 	1973ல்	 ஸ்பராஜாவின்	தைலைமயில்	‘தமிழ்	இைளஞர்	ேபரைவ’ைய
உ வாக்கினார்கள்.	தவராஜா,	சரவணபவன்,	வரதராஜப்ெப மாள்,	பத்மநாபா,
பிரான்ஸிஸ்	(கி.பி.	அரவிந்தன்)	ேபான்றவர்கள்	இைளஞர்	ேபரைவையத்
ெதாடக்கியதில்	 க்கியமானவர்கள்.
	
ஸ்பராஜாைவ	என் ைடய	தம்பி	என்பைத	விட	என் ைடய	அரசியல்	ேதாழர்
என் 	ெசால்வேத	ெபா ந் ம்.	ஒ 	சிறந்த	திைரப்படத்ைதப்	பார்த்தாேலா	ஒ



நாவைல	வாசித்தாேலா	அவர்	என்ேனா 	அ றித் த்	தீவிரமாக	உைரயா வார்.
அ ேபாலேவ	அரசியல்	 றித் ம்	என்ேனா 	ஆழமாக	விவாதிப்பார்.
ஸ்பராஜாவின்	வழியாகத்	தமிழ்	இைளஞர்	ேபரைவயில்	நா ம்	இயங்கத்
ெதாடங்கிேனன்.
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இப்ேபா 	அந்தத்	தவைற	நான்	உணர்கிேறன.	ஆனால்	அப்ேபா 	எங்க க் த்
தமிழர்கள்	என்ற	ஒற்ைறயைடயாள ம்	தனிநா 	என்ற	இலட்சிய ேம
க்கியமானதாகப்பட்ட .	அந்த	இலட்சியத்ைத	அைடந் விட்டால்	மற்ைறய
ரண்கைளத்	தீர்த் விடலாம்	என்ேற	க திேனாம்.	நாங்கள்	அைமக்கப்ேபா ம்

தமிழீழம்	சாதிமத	ேபதமற்ற	நாடாகவி க் ம்	என	நம்பிேனாம்.	இன
ரண்பா க்ேக	நாங்கள்	 க்கியத் வம்	அளித்ேதாம்.

	
��������	�������	���������	���������������
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ஆம்	மிக ம்	உ தியாயி ந்ேதன்.	யாழ்ப்பாணத் த்	தமிழர்கள்தான்	அரசின்
ேசைவத் ைறகளில்	நிைறந்தி ந்தார்கள்	என்ெறா 	ேபச் 	உண் .	உண்ைமயில்
காலனிய	காலத்தில்தான்	அரச	ேசைவத்	 ைறக க் ள்	தமிழர்கள்
நிைறந்தி ந்தார்கள்.	நா 	 தந்திரம்	ெபற்ற	பின் 	சிங்களத்	ேதசியவாதம்
வீரியத் டன்	உ வாகி	வந்தேபா 	தமிழர்கள்	ேவைலவாய்ப் களில்
றக்கணிக்கப்பட்டார்கள்.	இரா வத்தி ம்	ெபாலிஸ் ைறயி ம்	தமிழர்கள்
அரிதாகேவ	ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டார்கள்.	நடந்த	இனக்	கலவரங்க ம்
இத்தைகய	 றக்கணிப் க ம்	 க்கியமாகத்	தரப்ப த்தல்	 ைற ம்	எங்கைள
அந்த	 ைவ	ேநாக்கித்	தள்ளின.

	
������������	�������	���	�������	�������	��
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இல்ைல.	பின்தங்கிய	ப திக க் 	 ன் ரிைம	என்றவா 	தரப்ப த்தல்	திட்டம்



சீரைமக்கப்பட்டேபா 	இலங்ைகயின்	பின்தங்கிய	பிரேதச	மாணவர்க க்
ன் ரிைமகள்	கிைடத்தி க்கின்றன.	யாழ்ப்பாணம்	தவிர்ந்த	பிற	தமிழ்

மாவட்டங்கள்	இந்தத்	திட்டத்தால்	 ன் ரிைம ம்	நன்ைம ம்	ெபற்றி க்கின்றன.
ஆனால்	அைத ம்	யாழ்ப்பாணத்தான்	இயன்றள 	தட் ப்பறிக்க	 யன்ற தான்
ேசாகம்.	யாழ்ப்பாணத் 	மாணவர்கள்	பின்தங்கிய	பிரேதசங்களில்	பதி ெசய்
அங்கி ந் 	பல்கைலக்	கழக	அ மதிையக்	 க் 	வழியில்
ெபற் க்ெகாண்ட ம்	நடந்த .	ஆனால்	கடந்த	இ பத்ைதந் 	வ டங்களாக
நடந்த	ேபாரால்	யாழ்	மாவட்டம்	ெவ வாகப்	பாதிப் ற்றி க்கிற .	சகல
உள்கட் மானங்க ம்	ெநா ங்கி ள்ளன.	எனேவ	இப்ேபா 	யாழ்	மாவட்டத்ைத ம்
பின்தங்கிய	ப தியாக	அறிவித் க்	கல்வியில்	 ன் ரிைம	வழங் வ
அவசியமான .	ெவ மேன	கல்வியில்	மட் மல்லாமல்	ேவைலவாய்ப் கள்,
நாடா மன்ற	உ ப் ரிைம	ேபான்ற	சகல	 ைறகளி ம்	ஒ க்கப்பட்டவர்களிற் ம்
பின்தங்கியவர்களிற் ம்	 ன் ரிைம	வழங்கப்பட	ேவண் ம்.
	
�����	������	�����	������	�������	���������
����������	��������	���������������?	
	
ஆம்.	அ 	ேம க் 	உண்ணாவிரதம்,	ேபரணிகள்	என் 	அறப்	ேபாராட்டங்கைள
நடத்திக்ெகாண் ந்தா ம்	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	ஒன்ைறத்	ெதாடக் வதற்கான
யற்சியில்	அ 	ஈ பட் ந்த .	ஆனால்	அதற்கான	நிதிவசதி	அதனிடமில்ைல.

யாழ்ப்பாணத்தில்	தங் வதற் 	இடம்	ெப வதிலி ந் 	தபாற்	ெசல கள்,	பயணச்
ெசல கள்	ேபான்றவற்றிற் ம்	அ 	தமிழர்	 ட்டணிையேய	நம்பியி ந்த .	தமிழர்
ட்டணிேயா	இந்தத்	 ப்பான	இைளஞர்கைள	தங்கள 	பாரா மன்ற	அரசியல்

நலன்க க்காகப்	பயன்ப த்த	 யன் ெகாண் ந்த .	 ஸ்பராஜா,	பத்மநாபா,
தங்கமேகந்திரன்	ேபான்ற	இைளஞர்கள்	ைககளில்	 ப்	பி த்த	 ப்பாக்கி ம்
ஈழக்	கன மாகத்	திரிந் ெகாண் ந்தார்கள்.
	
������	�������������	�������������
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அ 	அரசியல்	சித்தந்தப்	பலமற்ற	ஒ 	வீரதீர	மனநிைல ம்	ெபா ப்பற்ற
ட்டாள்தன ம்	என்பைத	நான்	இப்ேபா 	ஒப் க்ெகாள்ேவன்.	ஆனால்	அன்ைறய

நிைலயில்	ெவ 	 லபமாகத்	தனிநாட் க்	ேகாரிக்ைகயின்	பின்னால்	தமிழர்கைள
அணிதிரட் 	ஆ தப்	ேபாராட்டத்தின்	 லம்	ஈழத்ைத	ெவன்ெற க்கலாம்	என்
நாங்கள்	நிைனத்ேதாம்.	1975ல்	நான்	ஹட்டன்	நகரில்	ஒ 	 ட்டத்தில்
ேபசியேபா 	எப்ேபா 	தமிழீழத்ைத	அைடவீர்கள்	என் 	என்னிடம்	ஒ 	ேகள்வி



ேகட்கப்பட்ட .	அதற் 	நான்	‘இன் ம்	அய்ந் 	வ டங்களில்	நாங்கள்	ஈழத்ைத
ெவன் 	வி ேவாம்’	எனப்	பதில்	 றிேனன்.	அ 	உண்ைமெயன் ம்	நிைனத்ேதன்.
அந்தக்	 ட்டத்தில்	என்னிடம்	இன்ெனா 	ேகள்வி ம்	 ட்டணியின்
ஆதரவாளர்களால்	ேகட்கப்பட்ட .	தமிழர க்	கட்சியா ம்	பின் 	தமிழர்
ட்டணியா ம்	வளர்க்கப்பட்ட,	ஆதரிக்கப்பட்ட	இைளஞர்கள்	 ட்டணியின க்

எதிராகேவ	தி ம் வ 	என்ன	நியாயம்	எனக்	ேகட்டார்கள்.	‘நல்லாசிரியன்
எல்லாக்கால ம்	தவறிைழயான்	என்பதில்	எனக் 	நம்பிக்ைகயில்ைல,	இப்ேபா
ட்டணியினர்	பாரா மன்றப்	பதவிகளிற்காகத்	தமிழர்களின்	உரிைமகைள	அட

ைவக்கத்	தயாராகிவிட்டார்கள்”	என்ேறன்	நான்.	இந்த	இடத்தில்	நான்
இன்ெனான்ைற ம்	பதி 	ெசய்ய	வி ம் கிேறன்.	 ட்டணியினர்	தம
அப் க்காத் 	ேமட் க் க்	 ணங்கைள	எந்த	இடத்தி ம்	விட் க்
ெகா த்தார்களில்ைல.	 ட்டணித்	தைலவர்களில்	பலர்	ேமட் க் ச்	ெச க் ம்
திமி ம்	ெகாண்டவர்கள்	என்பேத	என 	அ பவம்.
	
�����	�����	������	�����	�����������	���
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இல்ைல.	அ 	தவறான	க த் .	தமிழ்	இைளஞர்	ேபரைவ	எக்காலத்தி ம்
ட்டணிக் க்	கட் ப்பட்டதாக	இ க்கவில்ைல.	இந்த	உண்ைமைய	 ஸ்பராஜா

தன 	 லி ம்	பதி 	ெசய் ள்ளார்.	ெசால்லப்ேபானால்	மாணவர்களின ம்
இைளஞர்களின ம்	தன்ென ச்சியான ம்	அைமப் ரீதியான மான
ேபாராட்டங்களின்	 ன் 	 ட்டணிதான்	தன 	ெசல்வாக்ைக	மக்களிடம்
ெம ெம வாக	இழந் ெகாண் ந்த .	இைளஞர்களின்	நிழல்களில்
நின் தான்	 ட்டணி	அதற் ப்	பின் 	தன 	அரசியைலத்	ெதாடர
ேவண் யி ந்த .	நாங்கள்	அய்ம்ப 	இடங்களில்	நடத்திய	ெதாடர்
உண்ணாநிைலப்	ேபாராட்டங்களில்	 ட்டணியினர்	தங்கைள	வலியப்	 த்த
ேவண் யி ந்த .
	
���������	�������������	��������
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ஆம்.	நான்	அங் தானி ந்ேதன்.	ேமைடயில்	நயினார்
உைரயாற்றிக்ெகாண் ந்தேபா ,	தமிழகத்திலி ந் 	மாநாட் க்காக
யாழ்ப்பாணம்	வந்தி ந்த	‘உலகத்	தமிழர்	இைளஞர்	ேபரைவ’த்	தைலவர்	இரா.
ஜனார்த்தனன்	ேமைடயில்	ேதான்றி	மக்கைளப்	பார்த் க்	ைகயைசத்தார்.
அப்ேபா ,	ெபாலிசார்	மாநாட்ைடக்	 ழப்பினார்கள்.	 ப்பாக்கிச்	 க ம்
கண்ணீர் ைக	வீச் க ம்	நடந்தன.	மக்கள்	கைலந் 	ஓடத்ெதாடங்கினார்கள்.
ப்பாக்கிச்	 ட்டால்	மின்சாரக்	கம்பிகள்	அ ந் 	சனங்கள்மீ 	வி ந்தன.	அன்



ஒன்ப ேபர்கள்	ெகால்லப்பட்டார்கள்.	ஒேர	 ப்பாக்கி	ெவ ச்சத்த ம்
ஓலக் ரல்க மாய்	தமிழராய்ச்சி	மாநா 	சீர் ைலந்த .	அப்ேபா 	ெபான்.
சிவக் மாரன்	தமிழாராய்ச்சி	மாநாட் த்	ெதாண்டர்பைடயில்
பணியாற்றிக்ெகாண் ந்தார்.	இந்த	அனர்த்தம்	எங்கள்	எல்ேலாைர ம்	விட
சிவக் மாரைனத்தான்	அதிகம்	பாதித்தி ந்த .	அவ ைடய	ேபாராட்ட
ைனப் கள்	அதிதீவிரம்	ெபற்றன.	ஆ 	மாதங்களிற் ள்ளாகேவ,	ேதால்வியில்
ந்த	ேகாப்பாய்	வங்கிக்	ெகாள்ைளயின்ேபா 	தப்பிக்க	 யாமல்	எப்ேபா ம்

சிரித்த	 கத்ேதா ம்	எள்ளள ம்	 யநல மில்லாத	உள்ளத்ேதா ம்	இயங்கிய
சிவக் மாரன்	சயைனட்	அ ந்தி	இறந் ேபானார்.
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நாங்கள்	அந்தக்	ெகாைலச்	ெசய்திையக்	ேகட்ட ம்	மகிழ்ந்ேதாம்.	நான்	 லமக்கா
வீட் க் ச்	ெசன்றேபா 	என 	சக	இயக்கத்ேதாழி	கல்யாணி	என்ைனக்
கட் ப்பி த் 	மகிழ்ச்சிையத்	ெதரிவித்தார்.	 ைரயப்பா	ஒன் ம்	இேல ப்பட்ட
ஆளல்ல.	தமிழர்	 ட்டணியின்	ஆதரவாளர்கைளத்	ேத த்	ேத த்	தன 	நகரபிதா
பதவியின்	 லம்	அவர்	ெதால்ைலகள்	ெகா த்தார்.	 லமக்காவின்	வீட்
மதிற் வர்	 ட	 ைரயப்பாவின்	உத்தரவின்	ேபரில்	இ த் த்	தள்ளப்பட்ட .
ஆனால்	இன் 	சிந்திக் ம்ேபா 	அரசியல்	 ரண்கைளத்	 ப்பாக்கியால்	தீர்க் ம்
அந்தக்	கலாச்சாரம்	இன் 	தன 	ெசாந்த	இனத் க் ள்ேளேய	 ைரயப்பாவில்
ெதாடங்கி	சபாலிங்கம்	வைரக் ம்	ஆயிரக்	கணக்கானவர்கைள
அழித் விட்டைத ம்	என்னால்	உணர	 கிற .
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ைரயப்பா	ெகால்லப்ப வதற் 	ஒ 	மாதத்திற் 	 ன்னதாகேவ	தமிழ்	இைளஞர்

ேபரைவ	பிள பட் ப்	ேபாயிற் .	அப்ேபா 	மக்கள்	மத்தியில்	ேவகமாகச்
ெசல்வாக் ப்	ெபற் வந்த	இைளஞர்	ேபரைவையத்	தம 	கட் ப்பாட் ற் ள்
ெகாண் வரக்	 ட்டணியினர்	 யன்றனர்.	மங்ைகயயற்கரசி	அமிர்தலிங்கம்
ேமைடக் 	ேமைட	இ 	மாைவ	ேசானாதிராசாவால்	ெதாடங்கப்பட்ட	அைமப் 	என்
பிரச்சாரம்	ெசய்தார்.	ஆனால்	உண்ைமயில்	மாைவ	ேசனாதிராசா	தமிழ்	இைளஞர்
ேபரைவயில்	இ க்கேவயில்ைல.	இைளஞர்	ேபரைவக் ள் ம்	கனக	மேனாகரன்,



மண் ர்	மேகந்திரன்,	மதி கராஜா,	மன்னார்	ெஜயராஜா	ேபான்ற	 ட்டணியின்
ஆதரவாளர்கள்	 ழப்பங்கைளத்	ெதாடங்கினர்.	இ தியில்	இைளஞர்	ேபரைவ
பிள ற் 	தங்கமேகந்திரன்,	சந்திரேமாகன்,	 ஸ்பராஜா,	பிரான்ஸிஸ்,
வரதராஜப்ெப மாள்,	 த் க் மாரசாமி	ேபான்றவர்கள்	தமிழீழ	வி தைல
இயக்கத்ைதத்	(T.L.O)	ெதாடங்கினார்கள்.	 ைரயப்பாவின்	ெகாைலையத்
ெதாடர்ந் 	 ஸ்பராஜா	உட்பட	ெப ம்பாலான	தமிழீழ	வி தைல	இயக்க
உ ப்பினர்கள்	சிைறயிலைடக்கப்பட்டார்கள்.	 ேலாலி	வங்கிக்	ெகாள்ைளையத்
ெதாடர்ந் 	நா ம்	ைக ெசய்யப்பட்ேடன்.
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இயக்கத்ைத	வளர்ப்பதற்கான	நிதியாதாரங்கைளப்	ெபற் க்ெகாள்வதற்காக
இவ்வாறான	ெகாள்ைளகள்	அவசியம்	என் தான்	நான்	க திேனன்.
தங்கமேகந்திரன்,	சந்திரேமாகன்,	ேவ.	பால மாரன்	( ன்ைனய	ஈேராஸ்
தைலவர்),	ேகாைவ	நந்தன்	ேபான்றவர்களின்	திட்டமிடலிற்தான்	 ேலாலி	வங்கி
ெகாள்ைளயிடப்பட்ட .	ெகாள்ைளப்	ெபா ட்கைள	யாழ்ப்பாணத்திலி ந்
ெகா ம்பிற் 	இரகசியமாக்	கடத்திச்	ெசல்வதற் 	அவர்களிற் 	நா ம்
கல்யாணி ம்	உதவி	ெசய்ேதாம்.	வங்கிக்	ெகாள்ைளையத்	 ப் த்
லக்கிக்ெகாண் ந்த	ெபாலிஸா க் 	பிரதீபன்	என்ெறா வர்	 ப் கைள

வழங்கிக்ெகாண் ந்தி க்கிறார்.	பிரதீபன்	அப்ேபா 	இயக்க	ஆதரவாளராக
ந த் 	தங்கமேகந்திரனின்	நட்ைபப்	ெபற்றி ந்தார்.	இயக்கத்தின்	 க்கிய
தைலவர்கள்	 ைரயப்பா	ெகாைலையத்	ெதாடர்ந் 	சிைறப்பட் ந்த	நிைலயில்
தங்கமேகந்திர ம்	சந்திரேமாக ம்தான்	இயக்கத்ைத	தைலைமதாங்கி
வழிநடத்திக்ெகாண் ந்தார்கள்.
	
அந்த	உளவாளி	பிரதீபன்	தன்ைன	தங்கமேகந்திரனின்	நண்பர்	என்
அறி கப் த்திக்ெகாண் 	என்னிடம்	வந்தார்.	தங்கமேகந்திர ம்	அவர்	தன
நண்பெரன் ம்	இயக்க	ஆதரவாளெரன் ம்	என்னிடம்	உ திப்ப த்தினார்.

வில்	அந்த	உளவாளி	ெகா த்த	தகவல்களின்	அ ப்பைடயில்	ெபாலிஸார்
என்ைனத்ேத 	வீட் க் 	வந்தேபா 	நான்	வீட் ன்	பின் றத்தால்	ஓ த்
தப்பித் க்ெகாண்ேடன்.	ெபாலிஸார்	என 	ெபற்ேறார்கைள ம்	என 	தம்பி,
தங்ைககைள ம்	பி த் க்ெகாண் 	ேபாய்விட்டார்கள்.	என 	ெபற்ேறார்க ம்
சேகாதர ம்	சேகாதரிக ம்	ெபாலிஸ்நிைலயத்தில்	வைதக்கப்பட்டனர்.	என
தம்பி	வரதன்	அ ராத ரம்	சிைறக் 	அ ப்பப்பட்டார்.	தங்ைக	ஜீவரட்ணராணி
ெவலிகைடச்	சிைறக் 	அ ப்பப்பட்டார்.
	
அ த் 	என்ன	ெசய்வ 	என் 	ஆேலாசைன	ேகட்க	நான்	தங்கமேகந்திரன்,



சந்திரேமாகன்	ேபான்ற	தைலைமத்	ேதாழர்கைளத்	ேத ப்	ேபாேனன்.	அவர்கள்
நகரில்	ஒ 	வீட் ல்	ப ங்கியி ந்தார்கள்.	ெபாலிஸார்	என்ைன

ேவ காரணங்களிற்காகத்	ேத யி க்கலாம்	என ம்	வங்கிக்	ெகாள்ைள	 றித் ப்
ெபாலிஸா க் த்	 ப் த்	ெதரிந்தி க்க	வாய்ப்பில்ைலெயன ம்	 றி	அந்த
அதி த்திசாலித்	ேதாழர்கள்	என்ைனப்	ெபாலிஸாரிடம்	சரணைட மா
ெசான்னார்கள்.	நான்	ஒ 	வழக்கறிஞர்	 லம்	யாழ்	ெபாலிஸ்	நிைலயத்தில்
சரணைடந்ேதன்.	நான்	ெபாலிஸ்	நிைலயத்திற் ள்	கால்	ைவத்த ேம	ெபாலிஸார்
ேகட்ட	ேகள்விகளிலி ந் 	 ேலாலி	வங்கிக்ெகாள்ைள	 றித் 	எல்லாத்
தகவல்கைள ம்	ெபாலிஸார்	ஏற்கனேவ	திரட் 	ைவத்தி க்கிறார்கள்	எனப்
ரிந் ெகாண்ேடன்.	நான்	என 	வழக்கறிஞரிடம்	இரகசியமாகச்	ெசான்ேனன்:
“தங்கமேகந்திரனிடம்	ேபாய்ச்	ெசால் ங்கள்,	அவர்கள்	என்ைனத்	 க்
ேமைடக் 	அ ப்பியி க்கிறார்கள்”	.
	
விசாரைண	என்ற	ெபயரில்	நான்	உயிேரா 	 க் க் 	அ ப்பப்பட்ேடன்.	நான்
ெபா வாக	பாவாைட,	சட்ைட	அணிவ தான்	வழக்கம்.	ெபாலிஸ்	நிைலயம்
ேபாவதற்காகத்	ெதரிந்த	ஒ ெபண்ணிடம்	ேசைல	இரவல்	வாங்கி	உ த்திப்
ேபாயி ந்ேதன்.	விசாரைணயின்	ஆரம்பேம	என 	ேசைலைய
உரிந்ெத த்ததில்தான்	ெதாடங்கிய .	மி கத்தனமாக	நான்	தாக்கப்பட்ேடன்.
ெதாடர்ந் 	இ பத் நான் 	மணிேநரம்	வைதக்கப்பட்ேடன்.	என 	அலறல்
ெபாலிஸ்	 வாட்டர்ஸ்வைர	ேகட்டதாகப்	பிற 	ெசான்னார்கள்.	கல்யாணி ம்
ைக ெசய்யப்பட் க்	ெகாண் வரப்பட்டார்.	இரண் 	நாட்களில்	தங்கமேகந்திரன்,
சந்திரேமாகன்	ேபான்றவர்க ம்	ைக ெசய்யப்பட்டார்கள்.
	
என்ைன	அ த்த	த கள்	என்கண்	 ன்ேனேய	ெதறித் 	வி ந்தன.	நான்
அைரநிர்வாணமாக	அைரமயக்க	நிைலயில்	கிடந்ேதன்.	அ த்த	அ யில்	எனக் த்
உரிய	நா க் 	 ன்னேம	மாதவிடாய்	வந் விட்ட .	வழிந் ெகாண் ந்த
உதிரத்ைதத்	த ப்பதற் 	எந்த	வழி மில்ைல.	ஒ 	ெபாலிஸ்காரர்	அ க்கால்
ேதாய்ந்தி ந்த	ஒ 	பைழய	சாரத்ைத	என்னிடம்	ெகாண் வந் 	தந்தார்.	அதில்
ண் 	கிழித் 	நான்	கட் க்ெகாண்ேடன்.	கல்யாணி	என்னிடம்	அந்தத்
ணிையப்	பத்திரமாக	ைவத்தி க் மா ம்	தனக் 	மாதவிலக் 	வ ம்ேபா

அ 	ேதைவப்ப ம்	என் ம்	ேகட் க்ெகாண்டார்.	அந்தத்	 ணிையத்
ைவத் த்தான்	பின் 	கல்யாணி	உபேயாகிக்க	ேவண் யி ந்த .

	
றிப்பாக	எங்கள்	இயக்கத்ேதா 	ெதாடர் ைடய	ெபண்கள்	 றித்ேத	என்னிடம்

விசாரித் க்ெகாண் ந்தார்கள்.	வங்கிக்ெகாள்ைள	 றித்த	தகவல்கள்	எ ம்
அவர்களிற் த்	ேதைவயாயி க்கவில்ைல.	ஏெனன்றால்	அவற்ைற	என
ேதாழர்கள்	 ன்னேம	படம்	ேபாட் ப்	ெபாலிஸா க் 	விபரித்தி ந்தார்கள்.
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இல்ைல.	என்ைன	இன்ஸ்ெபக்டர்	பத்மநாதன்	தைலைமயிலான	 ேவ	விசாரைண
ெசய்த .	அந்த	பஸ்தியாம்பிள்ைள ம்	இந்தப்	பத்மநாத ம்	பின்னர்	 லிகளால்
ெகாைலெசய்யப்பட்டனர்.	என்ைன	சித்தரவைத	ெசய்ததில்	சண் கநாதன்,
க ணாநிதி,	ெஜயக் மார்	ேபான்ற	அதிகாரிக க் ம்	 க்கிய	பங்கி ந்த .
இவர்க ம்	அ த்த த்த	வ டங்களில்	ெகால்லப்பட்டனர்.	இதில்	இன்ெனா
ெகா ைம	என்னெவன்றால்	விசாரைண	அதிகாரிகள்	எல்ேலா ம்
ெவள்ளாளர்களாகேவயி ந்தனர்.	அவர்களிடம்	சிக்கிய	நா ம்	கல்யாணி ம்
தலித் களாகயி ந்ேதாம்.	நாங்கள்	தாக்கப்பட்ட	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	பள்ளி,
நளத்தி	என் 	எங்கள்	சாதிப்ெபயர்களால்	இழி 	ெசய்யப்பட்ேட	தாக்கப்பட்ேடாம்.
பத்மநாதைனப்	ெபா த்தவைர	இந்த	வழக்ைக	 த் ைவத் 	பதவி	உயர்
ெபறேவண் ம்	என்ற	அதீத	 ப் 	அவரிடம்	காணப்பட்ட .	ஆனா ம்	நா ம்
கல்யாணி ம்	ெபண்கள்	என்ற	வைகயில்	அவர்	எங்கைள	ஓரள
கண்ணியமாகேவ	நடத்தினார்.	மற்ைறய	ெபாலிஸாரிடமி ந் 	பாலியல்ரீதியான
ெதாந்தர கள்	வந்தேபா 	அவேர	எங்கைள	அவற்றிலி ந் 	காப்பாற்றினார்.
ஆனால்	சித்திரவைதகளில்	அவர்	 ைற	ைவக்கவில்ைல.	என்ைனக்
ப் றப்ப க்கப்	ேபாட் விட் 	அவர்கள்	ெபால் களால்	என்ைனத்	தாக்கியேபா

நான்	‘அ ங்கடா	என்ைன!	ெகால் ங்கடா	என்ைன”	என் 	அலறிேனன்.	அந்தச்
சத்தம்	 	யாழ்ப்பாணத்திற் ம்	ேகட் க் ம்.	அைதப்	பார்த் க்ெகாண் ந்த
ெசல்வரத்தினம்	என்ற	ெபாலிஸ்காரர்	கண்ணீர்விட் 	அ தைத	என்னால்	மறக்க

யா .	ெசல்வரத்தினம்	இப்ேபா 	பிரான்ஸில்தான்	வாழ்கிறார்.	என 	ேபாராட்ட
அ பவங்கைள	 லாக	எ தி	ெவளியி ம்	 யற்சியில்	நான்	இப்ேபா
ஈ பட் க்கிேறன்.	என 	 ைல	ெசல்வரத்தினத்ைதக்	ெகாண் தான்	நான்
ெவளியி ேவன்.
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யாழ்ப்பாணப்	ெபாலிஸ்நிைலயத்திலி ந் 	அைழத் ச்ெசல்லப்பட் 	 தலில்	யாழ்
ேகாட்ைடக் ள்ளி ந்த	கிங்	ஹ ஸில்	அைடத் 	ைவக்கப்பட்ேடாம்.	இரண்
வாரங்களில்	அங்கி ந் 	ெவலிகைடச்	சிைறக் 	அ ப்பிைவக்கப்பட்ேடாம்.
ெவலிகைடச்	சிைறயில்தான்	நான்	ேஜ.வி.பி	கிளர்ச்சியில்	ஈ பட் 	ெதனியாயச்
சண்ைடயில்	தைலைம	வகித் ப்	ேபாரா ய	ேதாழிகளான	 த்த	ேகாறைளைய ம்
சந்திரா	ெபேரராைவ ம்	சந்தித்ேதன்.
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அவர்கள்	அற் தமான	ேதாழிகள்.	அவர்கள்	எங்களிடம்	தமிழ்	ப த்தார்கள்.	நான்
அவர்களிடம்	சிங்களம்	ப த்ேதன்.	நாங்கள்	அரசியல்	விவாதங்கைள ம்
உைரயாடல்கைள ம்	மனம்விட் ச்	ெசய்ேதாம்.	அந்தச்	சிங்களத்	ேதாழிகள்
என்ைன ம்	கல்யாணிைய ம்	சிைறக் ள்	தாய்	மாதிரிப்	பா காத்தார்கள்.
அப்ேபா 	சிைறக்	கண்காணிப்பளாராயி ந்த	ைசமன்	சில்வா ம்	அ ைமயான
மனிதர்.	அவரின்	நற்பண் கள்	 றித் 	அந்தச்	சிைறயில்	அைடக்கப்பட் ந்த
காசி.	ஆனந்தன்	ஒ 	கவிைதேய	எ தியி க்கிறார்.	எனேவ	சிைற	வாழ்க்ைகயில்
ெபரிய	 ன்பங்கள்	எைத ம்	நான்	எதிர்ெகாள்ளவில்ைல.	நான்	சிைறயிலி ந்த
காலங்களில்	நிைறயேவ	வாசித்ேதன்.	சிைற	 லகத்திலி ந் 	 த்தகங்கள்
கிைடக் ம்.	அந்த	 ல்கள்	ஆண்கள்	சிைறயிலி ந்த	எங்கள 	இயக்கத்
ேதாழர்க டன்	நாங்கள்	இரகசியமாகத்	தகவல்கைளப்	பரிமாற ம்	எங்க க்
உதவின.	நாங்கள்	 லகத்திற் த்	தி ப்பிய ப் ம்	 த்தகங்கைள	அவர்க ம்
அவர்கள்	அ ப் ம்	 த்தகங்கைள	நாங்க ம்	ெபற் க்ெகாள்ேவாம்.
த்தகங்களின்	பக்கங்களில்	ெமல்லிய	ேகா களிட் ம்	ஓரங்களில்	எ தி ம்
சங்ேகதங்களாய்	நாங்கள்	ெசய்திகைளப்	பரிமாறிக்ெகாண்ேடாம்.
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அப்ேபா 	நாடா மன்ற	உ ப்பினராயி ந்த	என்.	நவரத்தினம்	நாடா மன்றத்தில்
நான்	ைக 	ெசய்யப்பட்ட 	 றித்த	பிரச்சிைனைய	எ ப்பியி ந்தார்.	அப்ேபா
பிரதமாராயி ந்த	சிறிமாேவா	பண்டாரநாயக்கவிடம்	“நீங்க ம்	ஒ 	ெபண்.	அந்தத்
தா ள்ளத் டன்	நீங்கள்	 ஸ்பராணிைய	வி தைல	ெசய்ய	ேவண் ம்”	என	அவர்
ேகட்டேபா 	சிறிமாேவா	“நான்	ெபண்	என்பதி ம்விட	நான்	இந்த	நாட் ன்	பிரதமர்
என்பேத	எனக் 	 க்கியமான ”	என்றார்.	ஆ மாதச்	சிைறவாசத்திற் ப்	பின்
நான்	வி தைலயாேனன்.	வழக் த்	ெதாடர்ந் 	நடந் ெகாண் ந்த .	1980ல்
தீர்ப் 	வழங்கப்பட்டேபா 	தங்கமேகந்திரன்,	ெஜயக்ெகா ,	ேகாைவ	நந்தன்,
நல்ைலயா	ஆகிேயா க் ச்	சிைறத்தண்டைன	வழங்கப்பட்ட .	நான்
வழக்கிலி ந் 	வி தைல	ெசய்யப்பட்ேடன்.	வழக் 	நடந் ெகாண் ந்தேபாேத
நந்த ம்	நல்ைலயா ம்	இலங்ைகயிலி ந் 	தப்பிச்	ெசன் விட்டார்கள்.
தண்டைனைய	அ பவித் க்ெகாண் ந்த	தங்கமேகந்திர ம்	ெஜயக்ெகா ம்
மட்டக்களப் ச்	சிைற ைடப்பில்	தப்பிச்	ெசன்றார்கள்.
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சிைறயிலி ந் 	ெவளியில்	வ ம்ேபாேத	நான்	இயக்கத்தின்மீ
ெவ ப் ற் த்தான்	ெவளிேய	வந்ேதன்.	ஈழவி தைலக்காக	உயிைர ம்
த வார்கள்,	ெபாலிஸில்	அகப்ப ம்	நிைலவரின்	சயைனட்	தின்
வீரச்சாவைடவார்கள்	என	நான்	நம்பியி ந்த	ேதாழர்கள்	என்	கண் ன்னாேலேய
ெபாலிசாரின்	 ன்	மண் யிட் 	அ தைத ம்	என்ைனக்	காட் க்ெகா த்தைத ம்
என்னால்	சீரணிக்க	 யவில்ைல.	தம்ைமச்	 ற்றி	வீரதீரப்	ப மங்கைளக்
கட் ெய ப்பி	ைவத்தி ந்தவர்கள்	அந்தப்	ப மங்கள்	சிதறிவிழ	எதிராளியிடம்
மண் யிட்டார்கள்.	ஈழப்	ேபாராட்ட	வரலாற்றில்	இந்த	அவலம்	தி ம்பத்	தி ம்ப
நிகழ்ந் ெகாண்ேடயி க்கிற .	நம 	வி தைல	இயக்கங்களின்
ஆரம்பநிைலகளிேலேய	இைளஞர்களிைடேய	அதிகார	வி ப் ம்	பதவிப்
ேபாட் க ம்	ேதான்றிவிட்டைத ம்	நான்	கவனித் 	ெவ ப் ற்றி ந்ேதன்.
இயக்கத்தில்	என் டன்	கல்யாணி,	ெடாறத்தி,	பத்மினி	ேபான்றவர்கள்	தீவிரமாக
இயங்கினா ம்	ெபண்கள்	என்றரீதியல்	நாங்கள்	இயக்கத்திற் ள்	இைளஞர்களால்
அலட்சியமாகேவ	நடத்தப்பட்டைத ம்	நாங்கள்	உணர்ந்தி ந்ேதாம்.	சிைறயிலி ந்
ெவளிவந்த	என்ைனச்	ச க ம்	ெகா ரமாகத்தான்	எதிர்ெகாண்ட .
ெபாலிஸாரால்	பாலியல்	பலாத்காரம்	ெசய்யப்பட்டவள்	என	நான்
ஒ க்கப்படலாேனன்.	அப்ேபா 	இயக்கம்,	வி தைலப்	ேபாராட்டம்	பற்றிெயல்லாம்
ெபா ப் த்தி	மட்டத்தில்	எந்த	அறி மி க்கவில்ைல.	எனக் 	ெகாள்ைளக்காரி
என்ற	 த்திைர	 த்தப்பட்ட .	அப்ேபா 	இ பத்தா 	வயேதயான
இளம்ெபண்ணாயி ந்த	நான்	மனதால்	உைடந் ேபாேனன்.	வி தைல	அரசியலில்
எனக் 	ஈ பா 	இ ந்தேபாதி ம்	அந்த	ஈ பா 	இன் வைர	ெதாட ம்ேபா ம்
நான்	இயக்கத் டன்	ேசர்ந் 	ேவைல	ெசய்ய	வி ம்பவில்ைல.	வி தைலப்	 லிகள்
என்ைன	இயக்க	அரசிய க் 	அைழத்தேபா ம்,	ேதாழர்	பத்மநாபா	ேபான்றவர்கள்
என்ைன	இயக்க	அரசிய க் த்	ெதாடர்ச்சியாக	அைழத் க்
ெகாண் ந்தேபா ம்	நான்	இயக்க	அரசியலில்	ஈ பட	ம த் விட்ேடன்.
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1986ல்	வந்ேதன்.	இைடயில்	1981ல்	எனக் க்	கல்யாணம்	நடந்த .	நான்	மணம்
ெசய்வதில்	பல	சிக்கல்கள்	இ ந்தன.	சிைறயில்	இ ந்தவள்,	ெகாள்ைளக்காரி
என் 	எனக் க்	 த்தப்பட்ட	 த்திைரயால்	என 	 ப்பத்ெதா 	வய
வைரயி ம்	எனக் த்	தி மணம்	அைமயவில்ைல.	கைடசியில்	 ஸ்பராஜாவின்
நண்பர்	ஒ வ டன்	எனக் த்	தி மணம்	ஏற்பா 	ெசய்யப்பட்ட .	எனக் த்
தி மணத்தில்	எந்த	ஆர்வ ம்	இல்லாதி ந்தேபா ம்	இந்தச்	ச கத்தில்
தி மணமாகாத	ஒ 	ெபண்ணாய்	நான்	எதிர்ெகாண்ட	பிரச்சிைனகளா ம்	என்
ெபற்ேறாரின்	வி ப்பத்திற்கா ம்	நான்	தி மணத் க் ச்	சம்மதித்ேதன்.	அந்தச்
சம்மதம்	என்	வாழ்க்ைகையத்	 ன்பத்திற் ள்	தள்ளிய .	என்	தி மண	வாழ்
மகிழ்ச்சியாய்	அைமயவில்ைல.	பிரான்ஸ்	வந்ததன்	பின்பாக	நான்	விவாகரத் ச்
ெசய் ெகாண்ேடன்.	எனக் 	இரண் 	பிள்ைளகள்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கேளா
வாழ்ந் வ கிேறன்.	பிரான் க் 	வந்ததன்	பின்னாகப்	பல்ேவ 	இலக்கிய



நிகழ்ச்சிகளி ம்	ெபண்கள்	சந்திப் களி ம்	ெதாடர்ச்சியாக்	கலந் 	வ கிேறன்.
இங்ேக ம்	பல்ேவ 	தமிழ்	அரசியல்	இயக்கங்கள்	இயங்கிவந்த	ேபாதி ம்	எவர்
மீ ம்	எனக் 	நம்பிக்ைக	கிைடயா .	அதனால்	இயக்க	ேவைலகளில்	நான்
என்ைன	ஈ ப த்தவில்ைல.	தனிப்பட்ட	பல	ேதாழர்கள்	மீ 	எனக் 	நம்பிக்ைக ம்
மரியாைத ம்	இ ந்தேபா ம்	அவர்கள்	சார்ந்த	இயக்கங்களின்
ேவைலத்திட்டங்களில்	எனக் 	உடன்பா 	கிைடயா .	நான்	ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ்.
இயக்கத்ைதச்	ேசராதவளாயி ந்ேபாதி ம்	மைறந்த	ேதாழர்	பத்மாநாபாவின்	மீ
எனக் 	அளப்ெபரிய	ேதாழைம	உணர் ம்	மரியாைத ம்	உள்ள 	என்பைத	இந்த
ேநர்காணலில்	நான்	பதி 	ெசய்ய	வி ம் கிேறன்.
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மிகச்	சிறிய	வயதிேலேய	நான்	வாசிப் க் 	அ ைமயாகிவிட்ேடன்.	இன் வைர
ஏதாவ 	ஒன்ைறப்	ப க்காமல்	நான்	உறங்கச்	ெசல்வ 	கிைடயா .	என
சி வயதில்;	‘ப க்கிற	பிள்ைள	கைதப்	 த்தகம்	வாசிக்கக்	 டா ”	என	வீட் ல்
கண் ப் 	இ ந்த .	நான்	பாடப்	 த்தகங்க க் ள்	மைறத் 	ைவத் க்	கைதப்
த்தகம்	ப ப்ேபன்.	 ப்பறி ம்	கைதகள்,	சாண் ல்யன்,	அகிலன்	என	வாசிப் த்
ெதாடங்கிய .	நா.	பார்த்தசாரதியின்	 றிஞ்சிமலைர	வாசித் 	அரவிந்தன்
இறந்தேபா 	இரவிரவாகக்	தனிைமயிலி ந் 	கண்ணீர்	வ த்தி க்கிேறன்.	ஒ
கட்டத்தில்	ெஜயகாந்தனால்	 ற்றாக	ஆட்ெகாள்ளப்பட் ந்ேதன்.	அந்தக்
காலத்தில்தான்	எ த ம்	ெதாடங்கிேனன்.	இலங்ைக	வாெனாலியி ம்	‘லண்டன்
ர ’	என்ற	பத்திரிைகக்கா ம்	நிைறய	எ திேனன்.	அப்ெபா 	சதானந்தைன

ஆசிரியராகக்ெகாண் 	லண்டனிலி ந் 	அந்தப்	பத்திரிைக	ெவளியிடப்பட்ட .
நான்	இலங்ைகயிலி ந் 	அந்தப்	பத்திரிைகக் 	சம்பளமில்லாத	நி பராக
ேவைலபார்த்ேதன்.	அரசாங்கத்தால்	ேதடப்பட் 	வந்த	கி.	பி.	அரவிந்தன்
எங்க ைடய	வீட் ல்	ஏறக் ைறய	ஒ 	வ டமளவில்	தைலமைறவாக
ஒளிந்தி ந்தார்.	நாங்கள்	கவிைதகள்	 றித் 	விவாதிப்ேபாம்,	ேப ேவாம்.	நா ம்
அவ ம்	இைணந் 	 ஸ்பமேனா	என்ற	ெபயரில்	கவிைதகள்	எ தியி க்கிேறாம்.
அரவிந்தனிற் 	மேனாகரன்	என்ற	ெபய ண் .	என்	தி மண	வாழ்க்ைக ம்
அதனால்	எற்பட்ட	மனச்சிைத க ம்	என்ைன	எ வைதக்	ைகவிட	ைவத்தன.
ஆனால்	இன் வைர	ெதாடர்ந் 	வாசித் க்ெகாண் க்கிேறன்.	வார
இதழ்களிலி ந் 	நவீன	இலக்கியம்வைர	ைகயில்	கிைடப்பைதெயல்லாம்
வாசிக்கிேறன்.	பிரபஞ்ச ம்	 ந்தர	ராமசாமி ம்	ெஜயேமாக ம்	என்ைன	மிக ம்
ஈர்த்த	இலக்கிய	ஆ ைமகளாகயி க்கிறார்கள்.
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ஸ்பராஜா	இலங்ைகயிலி ந்தேபா ம்	சரி,	பிரான்ஸிலி ந்தேபா ம்	சரி	எப்ேபா ம்
என்ேனா 	ெதாடர்ச்சியான	அரசியல்	உைரயாடல்கைள
நடத்திக்ெகாண்ேடயி ந்தார்.	அவரின்	தனிப்பட்ட	வாழ்வானா ம்	சரி,	ேபாராட்ட
வாழ்வானா ம்	சரி	நான்	எல்லாவற்ைற ம்	அறிந் ைவத்தி க்கிேறன்	என்ேற
நம் கிேறன்.	எனக் த்	ெதரிந்தவைர	மிக	ேநர்ைமயாக	 ஸ்பராஜா	தன
சாட்சியத்ைதப்	பதி 	ெசய்தி க்கிறார்.	 ஸ்பராஜா	ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ்வின்
மகாணசைப	ஆட்சிக்காலத்தி ம்	அதற் ப்	பின் ம்	அந்த	இயக்கத்திற்காக
ேவைல	ெசய்த 	எனக் 	பி க்கவில்ைலெயன்றேபா ம்	அந்த	அ பவங்கைள ம்
பாரபட்சமில்லாமல்	தன 	 லில்	அவர்	பதி 	ெசய்தி க்கிறார்	என்ேற
க கிேறன்.	அந்த	 லில்	 ஸ்பராஜா	அள க் 	அதிகமாகத்	தன்ைன
ன்னிைலப்ப த் கிறார்	என்ெறா 	விமர்சனத்ைதக்	 ட	நீங்கள்

‘சத்தியக்கடதாசி’	இைணயத்தளத்தில்	பிர ரித்தி ந்தீர்கள்.	ஆனால்
உண்ைமயிேலேய	 ஸ்பராஜா	எல்லா	விசயங்களி ம்	 ன் க் ப்	ேபாகிற
ஆளாக ம்	விைறப்பான	ஆளாக ேமயி ந்தார்.	அ தான்	 லி ம்
பதிவாகியி க்கிற .	ேசாதிலிங்கம்,	வசீகரன்,	ேபபி	 ப்பிரமணியம்
ேபான்றவர்களின்	ேபாராட்டத்திற்கான	பங்களிப் கள்	 லில்	ேபாதியள
க்கியத் வம்	ெகா த் ப்	பதிவாகவில்ைல	என்ெறா 	 ைற	எனக்கி க்கிற .

என் லில்	அவர்கள்	 றித் 	விரிவாக	எ ேவன்.	 றிப்பாக	ேபபி	 ப்பிரமணியம்
தினந்ேதா ம்	எங்கள்	மயிலிட் 	வீட் க் 	வ வார்.	மி ந்த	அைமதியான
ண ம்	அன் ள்ள ம்	ெகாண்ட	அவர்	எப்ப 	இவ்வள 	காலமாகப்	 லிகள்

இயக்கத்திலி க்கிறார்	என்ப தான்	எனக் 	விளங்கேவயில்ைல.
	
����������	������	������	�������������?
���������	����������,	�������	������
���������������������	��������	���������
������	�����	����������	������������
��������������	��	���������������?	
	
நான்	எப்ேபா 	அ ைமயாயி ந்ேதன்	இப்ேபா 	வி தைல	ெப வதற் !	ச கத்
தைளகைள	எதிர்ெகாண்டேபா 	எந்த	இடத்தி ம்	நான்	பணிந் ேபானதில்ைல.
உ தியாக	எதிர்த்ேத	நின்றி க்கிேறன்.	எதிர்ப் 	என்பேத	என்ைனப்
ெபா த்தளவில்	வி தைலதான்.	 கலிடத்தி ம்	நான்	சார்ந்த	தலித்	ச கம்
ஆதிக்கசாதித்	தமிழர்களால்	 றக்கணிக்கப்ப கிற .	என 	மகள்	இர
பன்னிெரண் மணிக் ம்	தனியாக	வீ வ ம்	ேபா 	நம 	தமிழர்களால்
‘க வல்கள்’	எனப்	பழிக்கப்ப ம்	ஆபிரிக்கர்கேளா	‘அைடயார்’	எனப்	பழிக்கப்ப ம்
அர க்கேளா	என்	மகைளத்	ெதாந்தர 	ெசய்வதில்ைல.	ஆனால்	என்	மகளால்



தனியாக	லா	சப்பல்	(பாரிஸில்	ஈழத்	தமிழர்களின்	கைடத்ெத )	ேபாக
யாமலி க்கிற .	அவைள	ஒ 	 ம்பல்	தமிழ்	இைளஞர்கள்	 ற்றிவைளத்

‘எ ேய	நீ	தமிழா ?	நில்ல !”	எனச்	ேசட்ைட	ெசய்கிறார்கள்.	ேமாசமான
ெகட்டவார்த்ைதகைளக்	ெகாட் கிறார்கள்.	தமிழர்களின்	ஒற் ைம,	தமிழர்களின்
பண்பா 	என்ெறல்லாம்	எ ப களில்	ேமைடேமைடயாய்	நான்
ெதாண்ைடத்தண்ணி	வற்றக்	கத்தியைத	நிைனத்தால்	இப்ேபா
சிரிப்பாயி க்கிற .	சிரிப் க் ப்	பின்னால்	விரக்தியி க்கிற .
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தன்ைமயான	காரண ம்	கைடசிக்	காரண ம்	வி தைல	இயக்கங்களின்

அராஜகங்கள்தான்.	எதிரிையக்	ெகால்கிேறாம்	எனப்	 றப்பட்டவர்கள்	எம
ச கத்தின்	ேபாராளிகைள ம்	அறி ஜீவிகைள ம்	ஒழித் க்கட் னார்கள்.
ஸ்லீம்	மக்கைள	விரட் ய ,	அமிர்தலிங்கம்,	நீலன்	தி ச்ெசல்வம்	ேபான்ற

தைலவர்கைளக்	ெகான்ற ,	பத்மநாபா	ேபான்ற	 ற் க்கணக்கான
ேபாராளிகைளக்	ெகான்ற 	என	எத்தைன	அராஜகங்கள்.	இலங்ைகயில்
மட் மல்லாமல்	இந்தப்	 கலிடத்	ேதசங்களி ம்	இன் 	ஒவ்ெவா 	தமிழ ம்
வாையத்	திறக்கேவ	பயப்ப கிறான்.	அங்ேக	ஆரம்பிக்கிற 	தமிழீழப்
ேபாராட்டத்தின்	ேதால்வி.
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ஈழத்தின்	மரணப்	ேபாராட்டங்கைள;	சாதிய,	இன,	அதிகார	ெவறிகளால்
மக்க க் 	ேநர்ந்த	அவலங்கைள,	பிறந்த	மண்ைணப்	பிரிந்த	அகதியின்
மனநிைலைய;	அ ரெல க் ம்	ெப ஓலங்களாேலா,	ரத்தக்	கண்ணீர்களாேலா
அல்லாமல்	அசாதாரண	எ த் களால்	உைறய	ைவத் 	நம 	நனவிலிையப்
பி த்தாட் ய	தமிழின்	ஆகச்சிறந்த	கைதெசால்லி,	ேஷாபாசக்தி.	நவீன
இலக்கியத்தில்	தனி	 த்திைரையப்	பதித்தேதா 	இட சாரி	அரசியல்	வழிநின்
அரச	பயங்கரவாதத் டன்	 லிகளின்	பயங்கரவாதத்ைத ம்	ெதாடர்ந் 	கண் த்
வ கிற	வைகயில்,	 லிகைளப்	 னிதத்	தி உ க்களாக	கட்டைமப்பவர்களால்
உட்ெசரிக்க	இயலாதவர்.	பதிைனந் 	வயதில்	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்
இயக்கத்தில்	ேபாராளியாக	தம 	அரசியைலத்	 வக்கி	இன் 	 லம்ெபயர்	 ழலில்
மாற் 	அரசியைல	 ன்ென த் க்	ெகாண் க்கிறார்.	பயங்கரவாதிகளிடம்
இ ந் 	தமிழர்கைளக்	காப்பதற்ேக	 த்தம்	என் 	பச்ைசயாய்	 கி	மீண் ெமா
இனப்ப ெகாைலைய	அரங்ேகற்றிய	ராஜபக்ேச	அர ,	 த்ததிற் 	பிற ம்
பயங்கரவாதத்தின்	ேகாரப்பசிக் 	தமிழர்கைளத்	தின் 	தீர்க்கிற .	இந்நிைலயில்,
ஈழத்தமிழரின்	சனநாயக	உரிைமக க்காக	ெதாடர்ந் 	 ர யர்த்தி	வ கிற
ேஷாபாசக்திேயா 		ஈழத்தமிழரின்	நிைல றித் ம்,	தமிழ்ச் ழலில்	நைடெபற்
வ கிற	ஈழ	அரசியல்	 றித் ம்	‘அம் தா’	இதழிற்காக	உைரயா ேனாம்.
அவற்றிலி ந் ..	
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ேஷாபாசக்தி:	‘சானல்	நான் ’	ெதாைலக்காட்சியில்	ஒளிபரப்பப்பட்ட	அந்த	வீ ேயா
ஆதாரங்கைளப்	ெபாய்	என்கிற 	இலங்ைக	அர .	எந்த	கண்டனத்திற் ம்



அஞ்சாமல்	திசநாயகத்தின்	ைகைத ம்		நியாயப்ப த்தி	வ கிற .	சர்வேதச
ச கத்தின்	மனிதாபிமானக்	 ரைல	ராஜபக்ேச	மயிரள ம்	மதிப்பதில்ைல.
சமீபத்தில்	நாட் லி ந் 	 னிெசப்	அதிகாரி ம்	ெவளிேயற்றப்பட்டார்.	இலங்ைக
அரசின்	பயங்கரவாதம்	எந்த	அ த்ததிற் ம்	வைளந் 	ெகா க்கா .	
	
����:	��������	�������	�����������	���������
������	����������	�������������	�����������
����	������	�������	������������
���������������������	�����	���.����
������������	��������������?	
	
ேஷாபாசக்தி:	கிைடயா .	அெதல்லாம்	 த்த	அேயாக்கித்தனமான	ேபச் .	எல்லா
வசதிகைள ம்	ெசய் 	ெகா த்தால்	 ட	மக்கைள	 காமில்	ைவத்தி க்க
மகிந்த	ராஜபக்ேசவிற் 	உரிைம	கிைடயா .	மக்கைள	அவர்கள 	ெசாந்த
நிலங்களிலி ந் 	பிரித் 	 காம்களில்	கட்டாயமாக	ைவத்தி ப்பைத
அ மதிக்கேவ	 யா .	கண்ணிெவ 	அச் த்தல்	என்ெறல்லாம்	அர
ெசால்வ 	அப்பட்டமான	ெபாய்.	கண் த்தனமாக	விமானங்களிலி ந் 	 ண்
வீசி ம்	எறிகைணகைள	ஏவி ம்	மக்கைளக்	ெகான்றவர்கள்,	கண்ணி
ெவ யிலி ந் 	மக்கைளப்	பா காப்ப 	பற்றிெயல்லாம்	ேப வ 	நம்பக் யதல்ல.
மகிந்த	அர 	நடத்தி	 த்த 	ஒ 	இனப்ப ெகாைல.	அந்த	இனப்ப ெகாைல
இப்ேபா 	ெவவ்ேவ 	வ வங்களில்	நடத்தப்ப கிற .	அதிெலான் தான்	இந்தக்
கட்டாயத்	த ப் 	 காம்கள்.	இந்த	 காம்களிலி ந் 	மக்கைள	வி விக் மா
அம்னஸ் 	இன்டர்ேநஷனல்	அைமப் 	பிரசார	இயக்கத்ைதத்	ெதாடங்கி ள்ள .
அத்தைகய	பிரசார	இயக்கங்கைள	வ ப்ப த் வ ம்	அந்த	மக்களின்
வி தைலக்கான	உடன 	வழிகைளக்	கண்டைடவ ம்	நம்	 ன்னாலி க் ம்
இன்ைறய	 தலாவ 	சவா ம்	பணி ம்.	
	
����:	�������	�����������	���������
����������	�������	�������������������,
���������	����	�����������������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	என 	உறவினர்கள்	அங்ேக	இ க்கிறார்கள்.	அவர்களில்
இளவயதினர்	பணம்	ெச த்தித்	தங்கைள	அங்கி ந் 	மீட்க	உதவி	ெசய் மா
மன்றா கிறார்கள்.	இரா வத்திற்ேகா	அல்ல 	இரா வத் டன்	ேசர்ந்
இயங் ம்	தமிழ்	ஆ த	இயக்கங்கைளச்	ேசர்ந்தவர்களிடேமா	லஞ்சம்	ெகா த்தால்
அவர்கள்	 காம்களிலி ந் 	அைழத் ச்	ெசன் 	ெவளிேய	வி கிறார்கள்.
ஆைள ம்	ெகாண் ேபாய்ச்	ேசர்க் ம்	இடத்ைத ம்	ெபா த் 	 ன்
இலட்சத்திலி ந் 	பத் 	இலட்சம்	வைர	லஞ்சம்	வாங்கப்ப கிற .	ஒவ்ெவா
நா ம்	அங்ேக	ைக கள்	நிகழ்கின்றன.	ஒ 	 காமில்	நாெளான் க் 	 ப்ப



வைரயான	இளம்	வயதினர்	ைக 	ெசய்யப்ப கிறார்கள்.	எத்தைன	ேபர்	ைக
ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள்;	அவர்கள்	எங்ேக	த த் 	ைவக்கப்பட் க்கிறார்கள்;
றிப்பாகக்	ைக ெசய்யப்ப ம்	 வதிக க்கான	பா காப் 	ஏற்பா கள்

எப்ப யி க்கின்றன	என்ற	எந்த	அறிக்ைக ம்	தகவ ம்	அரசால்
ெவளியிடப்ப வதில்ைல.	அைவ	நலன் ரி	 காம்களல்ல,	சிைறச்சாைலகள்.	
	
����:	������	���������	���������
���������������������	����	�������	������
���������	�������������	������	�����
�������������������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	 லிகளிடம்	மக்கள்	அ பவித்த	 ன்பங்கள்	ஒன் ம்	இந்தத்
ன்பங்களிற் க்	 ைறந்ததல்ல.	1990களிலி ந்ேத	 லிக ம்	‘பாஸ்’	என்ெறா

நைட ைறையத்	திணித் ப்	பணம்	ெபற் க்ெகாண் தான்,	தங்கள்	கட் ப்பாட் ப்
பிரேதசங்களிலி ந்த	இளவயதினைர	ெவளிேயற	அ மதித்தார்கள்.
ழந்ைதகைள ம்		இைளஞர்கைள ம்	கட்டாயமாக	அைர ைறப்	பயிற்சி

ெகா த் 	 த்த	 ன்னரங்கத்திற் 	அ ப்பிைவத் ச்	சாகக்	ெகா த்தார்கள்.
இயக்க	விேராதிகள்,	 ேராகிகள்,	ச கவிேராதிகள்,	தி டர்கள்,	பாலியல்
ெதாழிலாளர்கள்	என்ற	 ற்றச்சாட் களில்	 லிகளால்
ெகான்ெறாழிக்கப்பட்டவர்களின்	கணக் த்	தனியான .	ஆயிரக்	கணக்காேனார்
லிகளின்	பங்கர்	சிைறகளில்	நாயி ம்	கீழாக	வைதக்கப்பட் க்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.	2002க் ப்	பிந்திய	சமாதான	காலத்தில்	மட் ம்	தங்க க்
ஒவ்வாத	400க் ம்	ேமற்ட்ட	தமிழ்	அரசியலாளர்கைள ம்	எ த்தாளர்கைள ம்
அறி ஜீவிகைள ம்	 லிகள்	ெகான்றி க்கிறார்கள்	எனத்	 ல்லியமாக	அய்.நா.
அைவயின்	ச கப்	ெபா ளாதரக்	க ன்சிலின்	ஆய்வாளர்	பிலிப்	அல்ஸ்டன்
அறிக்ைக	சமர்ப்பித்தி க்கிறார்.	
	
����:	�����,	�������������	������������������
������	���������	�����	����������	����������
���������	������������������	�������
�������������	�����������������,	�������
�������������	���������	��������������
���������	���������������	�������������
���������	�������������,	���?	

	
ேஷாபாசக்தி:	பாரிசில்	இ ந் 	ெவளிவ ம்	‘ஈழ ர ’	பத்திரிக்ைக	12	ெசப்டம்பர்
2009	இதழில்,	‘பாகிஸ்தான்	அ ண் 	ெசய்வதற் 	இலங்ைக	 ஸ்லீம்கள்
உதவினார்கள்’	என் 	ெசய்தி	ெவளியிட் 	இ க்கிற .	இ 	ஒன் ம்	 திதல்ல.
காலம்காலமாக	தமிழ்	ேதசியவாதிக ம்	- றிப்பாக	–	 லிக ம்,	 ஸ்லீம்கள்	மீ



திட்டமிட்ட	 ைறயில்	இனப்பைகைமைய	பிரசாரம்	ெசய் 	வ கிறார்கள்.
யாழ்ப்பாண	சாதிய	உணர் 	தலித் கைள	ஒ க்கியைதப்	ேபால	தமிழ்த்ேதசிய
உணர் 	 ஸ்லீம்கைள	ஒ க்கிய .	ஒ க்கப்பட்டவர்க க்காக	 ரல்	ெகா க்க
ம ப்பவர்கைள	ஆதிக்கத்தின்	எ பி கள்	என்றல்லாமல்	ேவெறப்ப
ரிந் ெகாள்வ .	
	
����:	��������,	������	�������	������������
��������������	����������
������������������	���������	����	�����
��������������	���	����������
�������������?	
	
ேஷாபாசக்தி:	ஆ தப்	ேபாராட்டத்தினால்	கடந்த	 ப்ப 	வ டங்களில்	நாம்
சந்தித்த	இழப் 	மிகப்	ெபரி .	ஒ 	சின்னஞ்	சிறிய	இனமான	எங்களால்	தாங்க

யாத	அளவிற் 	இழப் கள்	ஏற்பட் விட்டன.	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	என்ப
இப்ேபா 	இலங்ைகயில்	சாத்தியப்படாத	ஒன் .	சர்வேதசப்	 றச்	 ழல்க ம்
ஆ தப்	ேபாராட்டத்திற் ச்	சாதகமாயில்ைல.	எனேவ,	ேவ வைகயான	அரசியல்
ன்ென ப் களா ம்	ேபாராட்ட	 ைறைமகளிற் ள்ளாக ம்	அ த்தங்கள்,

ேபச் வார்த்ைதகள்	ஊடாக ேம	இனி	ஈழத்	தமிழர்களின்	உரிைமக்கான
அரசியைல	 ன்ென க்க	ேவண் யி க்கிற .	ஆனால்,	இலங்ைக	அர 	தன
ேபரினவாத	அரசியல்	என்ற	நிைலயிலி ந் 	கீழிறங்காதவைர	அரேசா
இையந் ேபாவ 	என்பெதல்லாம்	அேயாக்கித்தனம்.	இந்தப்	பாசிச	அரைச	எந்த
விதத்தி ம்	நியாயப்ப த் ம்	ேபாக் கள்	ஈழத்	தமிழர்களிற் 	மட் மல்லாமல்
ஒட் ெமாத்த	இலங்ைக	மக்களிற் ேம	இைழக்கப்ப ம்	 ேராகம்.	
	
����:	������������	�����������	��������	����
�����	���������	��������	�����	����������
��������.	����	����	�������	���������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	எங்கள்	மீ 	தன்னிச்ைசயாக	அரைச ம்	ஆதிக்கத்ைத ம்
ஏற்ப த் ம்	அதிகாரத்ைத	இவர்களிடம்	யார்	ெகா த்தார்கள்?	இவர்களின்
நா கடந்த	அரசின்	அரசியல்	பண் 	என்ன?	வலதா,	இடதா,	இல்ைலப்	பாசிசமா?
தலில்	அைதச்	ெசால்லட் ம்.	எங்கள்	ராஜினி	திரணகமைவ ம்

விஜயானந்தைன ம்	ெகான்றவர்க டன்	ேசர்ந் 	பீற்றர்	சால்க் ம்	கரண்
பார்க்க ம்	எங்க க் 	அரசைமத் க்	ெகா க்கப்	ேபாகிறார்களா?	 லிகளின்
ேபாராட்டம்	ஆ தப்	ேபாராட்டமாயி ந்தாெலன்ன,	அரசியற்
ேபாராட்டமாயி ந்தாெலன்ன	அவர்களின்	அரசியலில்	அறம்	வந் 	ேச ம்வைர
அவர்கைள	ஏற் க்ெகாள்ள	 யா .	சர்வேதசெமங் ம்	சிதறிக்கிடக் ம்
லிகளின்	ெசாத் கைள ம்,	 லிக ம்	அவர்களின்	 கவர்க ம்	 லம்ெபயர்ந்த



தமிழர்களிடம்	 கித்த	அதிகாரங்கைள ம்	காப்பாற்றிக்ெகாள்ளேவ	இந்த
நா கடந்த	அரசாங்கம்	என்ற	கண் ைடப் 	நாடகம்	நடத்தப்ப கிற .	
	
����:	������������	���������	����	����������
�����������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	இன் ள்ள	 ழலில்	 கலிடத்தில்	கட்டாயக்	கா 	ேகட்டால்	சனங்கேள
காவற் ைறயிடம்	 லிகைளப்	பி த் க்	ெகா ப்பார்கள்.	ஆனா ம்,	கடந்த	பல
வ டங்களாக	 லம்ெபயர்	நா களில்	 லிகள்	திரட் ய	ஏராளமான	பணம்	வர்த்தக
நி வனங்களாக ம்	இந் க்	ேகாயில்களாக ம்	ெதாைலக்காட்சி,	பத்திரிைக
நி வனங்களாக ம்	திரண் 	இ க்கிற .	இந்த	நி வனங்கள்	இப்ேபா ம்
இலாபம்	சம்பாதித் க்ெகாண் தான்	இ க்கின்றன.	இந்தப்	பணத்ைதக்
பகிர்ந் ெகாள்ளத்தான்	ெவளிநாட் ப்	 லிகள்	இப்ேபா 	தமக் ள்
சண்ைடயிட் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.	மக்கள்	 லிகள்	மீ 	ெகாண் ந்த	அச்சம்
ெப மள 	நீங்கிவிட்ட .	 கலிடப்	 லிகள்	தங்க க் ள்	தாங்கேள
அ த் க்ெகாண் ப்பதால்	 லிகள்	மீ 	சனங்கள்	ெகாண் ந்த	ெகாஞ்சநஞ்ச
அ தாப ம்	பய ம்	காணமேலேய	ேபாய்விட்ட .	இைணயங்கைளத்
ெதாடர்ச்சியாகக்	கவனிப்பவர்களால்	 லிகைள	 ன் 	தீவிரமாக	ஆதரித்த
நபர்கேள	இப்ேபா 	இந்த	ெவளிநாட் ப்	 லிகைளக்	கண் த் ப்	ேப வைதத்
ெதரிந் ெகாள்ள	 ம்.	
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ேஷாபாசக்தி:	 லிகள்	தாங்கள்	மட் ம்	அழியவில்ைல.	தங்கேளா 	ேசர்த் 	ஈழத்
தமிழர்களின்	அரசியல்	உணர்ைவ ம்	அழித் விட் த்தான்	ேபாயி க்கிறார்கள்.
கடந்த	இ பத்ைதந் 	வ டங்களாகேவ	நம 	மக்கள்	அரசியலிலி ந் 	 லிகளால்
ஒ க்கி	ைவக்கப்பட் ந்தார்கள்.	மக்க க் 	விமர்சனங்கேளயில்லாமல்
லிகைள	ஆதரிக் ம்	ஒ 	கடைமையத்	தவிர	ேவெறந்த	அரசியல்	உரிைமகைள ம்
லிகள்	வழங்கேவயில்ைல.	ஈழத் 	அரசியலில்,	ஒ 	ஈழக்	 மகன 	அரசியல்
உரிைம,	பிரபாகரனின்	சிந்தைனக் ம்	கட்டைளக் ம்	கீழ்ப்ப வ 	என்ப
மட் மாகேவ	வைரய க்கப்பட் ந்த .	 லிகள்	ஆதரைவத்	தவிர்த்
ேவெறைத ம்	ேப ம்,	எ ம்	உரிைமகள்	 ப்பாக்கி	 ைனயில்	மக்களிற்
ம க்கப்பட் ந்தன.	 லிகைளத்	தவிர	ேவெறந்த	அரசியல்	ேபாக் கைள ம்
லிகள்	தம 	பரப்பில்	அ மதிக்கவில்ைல.	இைதப்	 லிகள்	ஏகபிரதிநிதித் வம்
என்றார்கள்.	நாங்கள்	பாசிசம்	என்ேறாம்.	



	
சாதிெயாழிப் 	இயக்கங்கள்,	சீர்தி த்த	இயக்கங்கள்,	கம் னிஸ்ட்	கட்சிகள்
எைவ ேம	அங்ேக	இயங்க	அ மதிக்கப்படவில்ைல.	 லிகளின்	தைடைய	மீறிய
ேபாெதல்லாம்	கம் னிஸ் க ம்	ெதாழிற்சங்கவாதிக ம்	மாற்
அரசியலாளர்க ம்	தலித்	மக்களின்	வழிகாட் க ம்	எ த்தாளர்க ம்
கைலஞர்க ம்	 லிகளால்	ெகாத் க்	ெகாத்தாகக்	ெகால்லப்பட்டார்கள்.
சிைறப்பி க்கப்பட் 	மனித	நாகரிகேம	இல்லாமல்	நிர்வாணமாக	வ டக்கணக்கில்
தனிைமச்	சிைறகளில்	அைடக்கப்பட் 	வைதக்கப்பட்டார்கள்.	ஒ 	வ டமல்ல,
இ வ டமல்ல,	இ பத்ைதந் 	வ டங்களாகப்	 லிகள்	இந்த	அட் ழியங்கைளச்
ெசய்தார்கள்.	இந்த	வ டத்தின்	ஆரம்பத்தில்	கிளிெநாச்சி	வீழ்ந்த	பிற தான்
லிகள்	மக்கள்	மீ 	ஒ க் ைறகைள	ஏவத்ெதாடங்கினார்கள்	என்பதில்ைல.
அவர்கள்	தங்கள்	பிறப்பிலி ந்ேத	அப்ப த்தானி ந்தார்கள்.
	
லிகளிடம்	அரசியேல	இ க்கவில்ைல.	அவர்கள்	 த்த	இரா வவாதக்
கண்ேணாட்டத் டன்	இயங்கினார்கள்	என் 	இப்ேபா 	 தி 	 திதாய்	சிலர்
கண் 	பி க்கிறார்கள்.	ஆனால்,	அ 	தவறான	கண் பி ப் .	 லிகளிடம்
ெதளிவான	வல சாரி	அரசியல்	நிைலப்பா ம்	ேமற் 	ஏகாதிபத்திய	சார்
நிைலப்பா ம்	கலாசார	அ ப்பைடவாத ம்	இ ந்த .	அவர்கள்	நடத்திய
இஸ்லாமியச்	 த்திகரிப் க் ப்	பின்னால்	ஒ 	உ தியான	 ந்தமிழ்த்	ேதசிய
அரசியலி ந்த .	அவர்களின்	இத்தைகய	ப பிற்ேபாக்கான	அரசியல்
ேவைலத்திட்டம்	அரசியல்	எதிரிகைள ம்	தங்கைள	ம ப்பவர்கைள ம்
விமர்சிப்பவர்கைள ம்	ெகாைல	ெசய்வதன்	 லம்	பிரச்சிைனையத்
தீர்த் விடலாம்	என்ற	ேகவலமான	அரசியலில்	அவர்கைளக்	ெகாண் வந்
நி த்திய .	எல்லாவித	 ற்ேபாக் 	அரசியைல ம்	ஈழப்	 லத்திலி ந்
ைடத்ெதறிந்த	 லிகள்,	அவர்களின்	ெகாைல	அரசியைல	மட் ேம	அங்ேக

விட் ச்	ெசன்றி க்கிறார்கள்.	இந்தக்	 ந்தமிழ்த்	ேதசியவாதக்	ெகாைலகார
அரசியைல	ெசல்வாக் 	இழக்கச்	ெசய் ,	மாற் 	அரசியைல	ேநாக்கி
நக வதற் 	நம்	மக்களிடம்	நாம்	 லிகளின்	தவ கைள ம்	அரசியைல ம்

க்கமாகத்	ேதா ரித் க்காட்ட	ேவண் யி க்கிற .
	
தவ கைளப்	ேப வ ,	 ற்றங்கைளப்	பட் யலி வதற்காக	மட் மல்ல;
பாடங்கைளக்	கற் க்ெகாள்வதற்காக ம்	தான்.
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ேஷாபாசக்தி:	 லிக ைடய	இன்ைறய	அரசியல்	பிரபாகரன்	காலத் 	அரசியலின்
நீட்சிதான்.	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைதக்	ைகவிட் 	ேவ வழிகளில்
ேபாராடப்ேபாகிேறாம்,	எல்ேலா ட ம்	உைரயாடத்	தயாராயி க்கிேறாம்	என்ற



அவர்கள 	அறிவிப் கள்	ெவளியானா ம்	அவர்கள்	 லிகளின்	கடந்தகால
பிற்ேபாக் 	அரசியலிலி ந் 	தங்கள 	அரசியல்	ேவைலத்திட்டத்ைத	எவ்வா
வித்தியாசப்ப த்திக்	காட் கிறார்கள்	என் 	பார்க்க	ேவண் ம்.	அவ்வைகயான
எந்தெவா 	அரசியல்	மாற்றத்ைத ம்	அவர்களிடம்	காண	 யவில்ைல.	அவர்கள்
ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைதக்	ைகவிட் 	ைமய	அரசிய க் 	வந்தாற்	 ட	அவர்கள
அரசியல்	ேவைலத்திட்டம்	தமிழ்க்	 ந்ேதசியவாத,	ெவ ம்	வல சாரி	அரசியற்
திட்டமாய்	இ க் ம்	வைரயில்	அவர்களின்	அரசியல்	மக்கள்	விேராத
அரசியலாகேவயி க் ம்.	இைத	ஏற் க்ெகாள்ள	 யா .	
	
இன் 	 லிகள்	தங்களிடம்	அரசியல்	இ க்கவில்ைல	என் 	ெசால்வைத	அவர்கள்
ஏேதா	தங்கள 	பிற்ேபாக் 	அரசியலின்	மீ 	அதி ப்திெகாண் 	 திய
மாற்றத்ைதக்ேகாரி	ேப வதாக	நீங்கள்	க தேவண் யதில்ைல.	ெதாடர்ச்சியாக
அவர்களின்	அறிக்ைககைள ம்	உைரயாடல்கைள ம்	நீங்கள்	கவனித் ப்
பார்த்தால்,	கடந்த	காலங்களில்	இந்திய	அரைச ம்	ேமற் 	நா கைள ம்	தாங்கள்
சரியாக	‘ ல்’	ெசய்யவில்ைல	என்ற	வ த்தத்திேலேய	அவர்கள்	ேப வ 	ெதரி ம்.
அவர்கள்	அரசியல்	ேதால்விெயன் 	தங்கள்	‘ ல்கள்’	ேதால்வியைடந்தைதேய
றிக்கிறார்கள்.	மற்றப்ப க் 	 லிகளின்	கடந்த	கால	பிற்ேபாக் 	அரசியலிலி ந்

அவர்கள்	மீள்வதற்கான	எந்த	அறி றிக ம்	ெதரியவில்ைல.
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ேஷாபாசக்தி:	ஈழத்	தமிழர்களின்	அரசியல்	வரலாற்றிேலேய	ெவள்ளாளர்கள்
அல்லாத	ஒ 	தைலைமயாக	உ வாகி	ஒ 	உைடப்ைப	ஏற்ப த்திய	இயக்கம்	 லிகள்
இயக்கம்தான்.	என 	‘வசந்தத்தின்	இ ழக்கம்’	என்ற	கட் ைரயில்	இைத
விரிவாகப்	ேபசி ள்ேளன்.	 லிகள்	இயக்கத்தில்	 றிப்பிட்ட	காலம்	ெசயற்பட்டவன்
என்ற	 ைறயில்	இயக்கத்திற் ள்	சாதி	ஏற்றத்தாழ் கள்
கைடப்பி க்கப்பட்டதில்ைல	என்பைத ம்	என்னால்	 ற	 ம்.	இயக்கத்தில்
தனிநபர்கள்	சாதிய	உணர்ேவா 	எங்காவ 	ெவளிப்பட் ந்தா ம்	 ட	அைத
இயக்கத்தின்	ெபா ப்	பண்பாக	வைரய க்க	 யா .	இயக்கத்தின்	தைலைமப்
ெபா ப் களில்	தலித் கள்	இ ந்தார்கள்	என்ப ம்	உண்ைமேய.	 லிகள்	 றிப்பிட்ட
ப திகளில்	 ைமத்	ெதாழில்	 ைறைய ம்	ஒழித்தி ந்தார்கள்.	இந்த
உண்ைமகேளா தான்	சாதி ம்	 லிக ம்	என்ப 	 றித் ப்	ேபச ம்.	ஆனால்,
லிகள்	சாதிெயாழிப் ப்	ேபாராட்டத்ைத	காத்திரமாகச்	ச கத்தளத்தில்
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ன்ென க்கவில்ைல.	அந்த	 ன்ென ப் கள்	ெப ம்பான்ைமயாயி க் ம்
ஆதிக்க	சாதியினரிடமி ந் 	தங்கைள	அந்நியப்ப த்திவி ம்	என	அவர்கள்
க தினார்கள்.	இைத	அேடல்	பாலசிங்கம்	தன 	 தந்திர	ேவட்ைக	 லில்
ஒப் க்ெகாண் ப்பைத ம்	நான்	என 	கட் ைரயில்	விரிவாகச்
ட் க்காட் யி க்கிேறன்.	ச கத்தில்	சாதிய	 ரண்கள்	எ ந்தேபாெதல்லாம்

அங்ேக	எப்ப ப்	பிரச்சிைனகைள	ஊத்தி 	அைமதிையக்	ெகாண் வ வ
என்ேற	 லிகள்	 யற்சித்தார்கேள	தவிர	அவர்கள்	ஒ க்கப்பட்ட	சாதியினரின்
பக்கத்தில்	நின் 	அவர்களின்	உரிைமகளிற்காகக்	 ரல்	ெகா த்தார்களில்ைல.
லிகளின்	ஆட்சிக்காலத்திேலேய	வட லத்தில்	ஏராளமான	ேகாயில்க ம்	ெபா
இடங்க ம்	தலித் களிற் 	 ேய	கிடந்தன.	இவற்ைறத்	திறந் வி வதற்கான
அதிகாரம்	 லிகளிடமி ந் ம்	 ட	அவர்கள்	அைதச்	ெசய்யவில்ைல.	 றிப்பாக
இந் 	மதத்திற் ம்	சாதிக் மான	உற கள்	 றித்ெதல்லாம்	அவர்கள்	அக்கைறேய
காட்டவில்ைல.	அவர்கேள	இந் 	மர ப்	பழக்கவழக்கங்கைளப்	பின்பற்றினார்கள்.
லம்ெபயர்	நா களில்	 லிகள்	இந் க்	ேகாயில்கைள	நடத்தினார்கள்.	இந்த
அ ப்பைடயில்தான்	 லிகள்	மீ 	நான்	விமர்சனங்கைள	ைவத்ேதன்.	நில ம்	ச க
ஒ க் ைறையக்	கண் ெகாள்ளாமலி ப்ப 	என்ப 	அந்த	ஒ க் ைறையக்
காப்பாற் வ 	என் தான்	ெபா ள்ப ம்.	தமிழீழம்	கிைடத்த	பின் 	உள் ரண்கள்
தீர்க்கப்ப ம்	என் 	 லிகள்	ஆதர 	அறி ஜீவிகள்	ெசான்னதற்ெகல்லாம்	ஏதாவ
ெபா ளி க்கிறதா?	
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ேஷாபாசக்தி:	சாதிெயாழிப் க்	 றித் 	ேம ம்	சில	உைரயாடல்கைளத்	ெதாடக்கி
ைவத்த 	என்பதற் 	அப்பால்	ேமேல	நகர	 யாமல்	தலித்	ச க	ேமம்பாட்
ன்னணி	ஒ 	ேதக்கத்ைதச்	சந்தித்தி க்கிற .	ஒ 	சாதிெயாழிப் 	 ன்னணி,

ச கத்தில்	இ க்கக்	 ய	சாதிய	ஒ க் ைற	வ வங்கைள	மட் ேம	தி ம்பத்
தி ம்பப்	ேபசிக்ெகாண் 	உயிர்வாழ	 யா .	அ 	சாதிெயாழிப்பிற்கான
ெசயற்திட்டங்கைள	ேநாக்கி	நகர	ேவண் ம்.	தலித்	மக்கைள	அைமப் மயப்ப த்த
ேவண் ம்.	
	
சாதிய	வி தைல	 றித் 	நாம்	ேப ம்ேபா 	மற்ைறய	அ ைமத்தைளகள்	 றித்த,
றிப்பாக	இனஒ க் ைற	 றித்த,	ேகள்விகைள	நாம்	எதிர்ெகாள்ள	ேநரி ம்.



இந்தக்	ேகள்விகைள	ேநர்ைம டன்	அ காதேபா 	ஒ 	அரசியல்	இயக்கத்தின்
ேதக்கம்	தவிர்க்க	 யாதேத.	என 	அவதானிப்பில்	இலங்ைக	தலித்	 ன்னணி
அரைச	அ சரித் 	நின் 	ஏதாவ 	ெசய் விடலாம்	என் 	கன 	காண்கிற .	40
வ டங்களிற் 	 ன் 	தலித்	தைலவர்களான	எம்.சி. ப்பிரமணியம்	ேபான்றவர்கள்
அரேசா 	இைணந் 	ெசயற்பட் 	தலித்	மக்க க்கான	சில	நலத்திட்டங்கைள
ெபற் க்ெகாண்ட ேபால	இப்ேபா ம்	ெசயற்படலாம்	என் 	அவர்கள்
க கிறார்கள்	என் தான்	நிைனக்கிேறன்.	எம்.சி. ப்பிரமணியம்	தன் ைடய
கம் னிஸ்ட்	இயக்கத்தின்	பின்பலத்ேதா 	அரேசா 	ேபரம்	ேபசியவர்.
அப்ேபாைதய	அரசின்	அைமச்சரைவயில்	கம் னிஸ் க ம்
பங்ெக த்தி ந்தார்கள்.	ெகால்வின்.ஆர். .சில்வா,	என்.எம்.ெபேரரா,	பீட்டர்	
ெகனமன்	ேபான்ற	இட சாரி	நட்சத்திரங்கள்	அரசின்	ேபாக்ைகத்	தீர்மானிக்கக்

யதாயி ந்த	காலம .	ஆனால்,	இன் 	அர ப்	ெபா ப்பிலி ப்பவர்கள்
அப்பட்டமான	தர 	 தலாளிய	ெகாள்ைளக்காரர்க ம்	இனப்
ப ெகாைலக்காரர்க ேம	என்பைத	தலித்	 ன்னணி	 ரிந் ெகாண் ,	தன
ெசயற்திட்டங்கைள	வ க்காதவைர	இந்தத்	ேதக்கத்திலி ந் 	அதனால்
ெவளிேய	வர யா 	என்ேற	க கிேறன்.
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ேஷாபாசக்தி:	இத்தைகய	ஆதாரங்களற்ற	 ற்றச்சாட் களா ம்
அவ களா ம்		எைத ம்	சாதித் விட	 யா .	இந்தப்	 றணி	ேப ம்
ட்டத்தால்	என்னிலி ந் 	ஒ 	மயிைரக்	 ட	உதிர்த் விட	 யா .	
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ேஷாபாசக்தி:	நான்	ெபா விவாதங்களில்	பங்ெக க்க	ம ப்பவனல்ல.	என் ைடய
எ த்தின்	ெப ம்ப தி	எதிர்விைனகளி ம்	விவாதங்களி ம்	பதில்களி ேம
ெசலவிடப்பட் க்கிற .	எத்தைகய	மா பட்ட	க த் ள்ளவ ட ம்,	எனக்
ற் 	 தான	எதிர்	அரசியல்	நிைலபா கைள	உைடயவ ட ம்	 ட	நான்

உைரயாடேவா,	விவாதிக்கேவா	பின்நின்றதில்ைல.	அண்ைமயில்	 ட	‘வடலி’
பதிப்பகம்	ேதாழர்களின்	ஏற்பாட் ல்	ேதாழர்.தியா டன்	 ன் 	மணிேநரங்கள்



ஈழத் 	அரசியல்	 றித் 	விரிவாக	விவாதித்தி ந்ேதன்.	அந்த	உைரயாடல்	ஒ
லாக	வடலி	பதிப்பகத்தால்	ெவளியிடப்பட	இ க்கிற .	ஆனால்	உளவாளி,	பணம்

வாங் கிறான்	என் 	 றணி	ேப பவர்க டன்	எல்லாம்	என்னால்	விவாதிக்க
யா .	இத்தைகைய	இழிவான	 ற்றச்சாட் கைளப்	ேப ம்ேபா

ஆதாரங்க டன்	ேபசேவண் ம்	என்ற	ேயாக்கியேமா,	ஆதாரமற்ற	அவ கைள
இைணயத்தில்	அ மதிக்கக்	 டா 	என்ற	கடப்பா 	இல்லாதவர்களிடேமா	நான்
எைத	விவாதிக்க	 ம்.	
	
என் ைடய	இத்தைன	வ ட	காலத் 	எ த்தில்,	ேபச்சில்	இலங்ைக	அர க்ேகா,
இந்திய	அர க்ேகா	ஆதரவான	ஒ 	வார்த்ைதையக்	 ட	இந்தப்	 றணி	ேப ம்
ட்டத்தால்	காட்ட	 யா .	கடந்த	பத் 	வ டங்களில்	இலங்ைக	அரச

பயங்கரவாதத்ைத ம்	 த்தத்ைத ம்	எதிர்த் 	நாவல்களாக ம்
சி கைதகளாக ம்	உைரச்	சித்திரங்களாக ம்	என்னளவிற் 	இலக்கியத்தில்
பதி 	ெசய்தவர்க ம்	யா மில்ைல.	அேத	த ணத்தில்	நான்	 லிகைள ம்	தமிழ்த்
ேதசிய	ெவறிைய ம்	க ைமயாக	விமர்சித் 	எ ம்ேபா 	அைத	எதிர்ெகாள்ளத்
திராணிேயா,	க த் ப்பலேமா,	தார்மீகேமா	அற்றவர்கள்	என்ைன	அரச
அதரவாளன்	என் 	நியாயமற்ற	 ைறயில்	தீர்ப்பி வதன்	 லேம	என் ைடய
லிகளின்	மீதான	விமர்சனத்ைத	எதிர்ெகாள்ள	 ய கிறார்கள்.
	
மிக ம்	ெந க்கிப்	பி த் 	விவாதிக் ம்ேபா 	அவர்கள்	தாங்கள்	 லிகைள
விமர்சனத் டன்	ஆதரிப்பதாகச்	ெசால்லி	ம ப் வ ண் .	ஆனால்,	 லிகைளப்
ேபான்ற	வல சாரி	அரசியல்	சக்திைய ம்	பாசிஸ் கைள ம்	என்னால்
விமர்சனத்ேதா 	என்றா ம்	 ட	ஆதரிக்க	 யா .	அண்ைமயில்	ஒ
கட் ைரயாளர்	 றிப்பிட்ட 	ேபால,	பிரபாகரன்	தான்	இறப்பதற் த்	தயாராயி ந்த
ஒேர	காரணத்தால்	ஆயிரக்கணக்கான	மக்கைளத்	தன் டன்	த த்
ைவத்தி ந் 	ெகால்லக்	ெகா த்தைதெயல்லாம்,	தப்பிேயா 	வந்த	மக்கைளச்
ட் க்	ெகான்றைதெயல்லாம்	விமர்சனத் டன்	ஆதரிக் மளவிற் 	நான்

ெகா ரமானவேனா,	அேயாக்கியேனா	கிைடயா .
	
இந்த	ேநர்காணல்	ெவளியான ம்	 ட	என்ைன	இலங்ைக	அரசின்	ஆதரவாளன்
என் தான்	அவர்கள்	எ தப்	ேபாகிறார்கள்.	இந்த	ேநர்காணலில்	நான்	 லிகள்
றித் ச்	ெசால்வ 	மட் ம்தான்	அவர்கள 	பிரச்சிைனயாயி க் ம்.	என்னிடம்

பணேமா,	சாராயேமா	ெபற் க்ெகாண் 	என்ைன	ேநர்காணல்	ெசய்
பத்திரிைகயில்	ெவளியிட் க்கிறீர்கள்	என்ற	அவமானத்ைத	நீங்க ம்	சந்திக்க
ேநரி ம்.
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ேஷாபாசக்தி:	பா.ெசயப்பிரகாசம்	தான்	வழக்கம்	ேபாலேவ	‘ெநாள்ள’
கண் பி ந்தி ந்தார்.	நான்	என்ைன	இலங்ைகக்	 மகன்	என்
அைழத் க்ெகாள்ளாமல்	பிரஞ் க்	 மகெனன்றா	அைழத் க்ெகாள்ள	 ம்?	
	
ெசயப்பிரகாசம்	தன்ைன	இந்தியக்	 மகன்	இல்ைல	என் 	ெசால்வ 	அவரின்
உரிைம.	ஆனால்,	நான்	என்ைன	இலங்ைகக்	 மகன்	என் 	ெசால்வைதக்
ேகள்வி	ேகட்பதற் 	அவ க் 	உரிைம	கிைடயா .	இலங்ைக	என் ைடய	நா .
எனக் 	அந்த	நாட் ல்	ஒ 	 மக க் ரிய	எல்லா	உரிைமக ம்	இ க்கின்றன.
ஆனால்,	அந்த	உரிைமகள்	எனக் 	இலங்ைக	அரசால்	ம க்கப்பட் ப்பதற்காக
நான்	என் ைடய	உரிைமகைள	விட் க்ெகா த்திட	 யா .	என்ைன
இலங்ைகக்	 மகன்	இல்ைலெயன் 	ெசால்ல	ராஜபக்ேசவிற்ேக	உரிைம
கிைடயா 	என்றேபா 	பா.	ெசயப்பிரகாசத்திற் 	ேகள்வி	ேகட்க	எங்கி ந்
உரிைம	வந்த ?
	
பா.ெசயப்பிரகாசம்,	தன்ைன	ஒ 	சர்வேதச	மனிதனாக	உண கிேறன்	என்கிறார்.
அவரிடம்	இந்தியக்	கட ச்	சீட்ேடா,	அவ க் 	இந்திய	அர 	இயந்திரத் டன்
ேவெறந்தக்	ெகா க்கல்	வாங்கேலா	இல்லாதி க்கலாம்.	என் ைடய	நிைல ம்
அவைரப்	ேபான்ற தான்.	எனக் ம்	இலங்ைக	அர டன்	எந்தக்	ெகா க்கல்
வாங்க ம்	கிைடயா ;	என்னிடம்	இலங்ைகக்	கட ச்	சீட் ம்	கிைடயா ;	பிரஞ் க்
கட ச்	சீட் ம்	கிைடயா .	அகதிகளிற்கான	பயணப்	பத்திரம்தான்
ைவத்தி க்கிேறன்.	என் ைடய	ேதசிய	இனம்	இலங்ைக	அகதி	என் தான்	எல்லா
விமான	நிைலயங்களி ம்	அ வலகங்களி ம்	 தரகங்களி ம்
பதி ெசய்யப்ப கிற .	நான்,	ெசயப்பிரகாசம்	ேபால	 ரிைமைய	வி ம்பித்
றந்தவனல்ல.	அ 	என்னிடமி ந் 	பி ங்கப்பட் க்கிற .	அவர்கள்

ம த்தா ம்	என் ைடய	 ரிைமைய	விட் க்ெகா க்க	நான்	தயாரில்ைல.
	
����:	‘������	����������	����������
������������	������.	�����	��������	������
��������	�����	������.	����	��������	����
�����������	���������	���������	���
�������������’	�����	�����	���	�����������
����������������.	����	���������	����?	

	
ேஷாபாசக்தி:	க ணா	அரசாங்கத்தின்	அங்கம்.	இலங்ைக	அரசின்	 ரலில்	தான்
இப்ப 	ேபசி	இ க்கிறார்.	மக்க க் 	ெசால்ெலாணா	 யரங்கைளக்	ெகா த் ம்,
பாலியல்	வன்ெகா ைமகைளக்	கட்டவிழ்த் 	விட் ம்	 ன் 	வ டங்க க் ள்
இந்திய	அைமதிப்பைட	ெசய்த	அட் ழியங்கள்	இலங்ைக	அர 	இத்தைன
வ டங்கள்	ெசய்ததற் க்	 ைறந்ததில்ைல.	அைமதிப்பைட,	 லிகைள ம்



அழிக்கக்	க திேய	ெதாழிற்பட்ட .	இந்திய	–	இலங்ைக	ஒப்பந்தத்தில்	இ
நா களின்	ஆ ம்	வர்க்க	நலன்	தான்	க த்தில்	ெகாள்ளப்பட்டேத	தவிர,
மக்களின்	நலன்	அல்ல.	க ணாவின்	 ரல்	தமிழர்களின்	 ரல்	கிைடயா .	அ
இலங்ைக	அரசாங்கத்தின்	 ரல்	
	
����:	�����,	������������	�������	�����
���������	���	��������������
�����������������������?	
	
ேஷாபாசக்தி:	இந்திராகாந்தியின்	காலந்ெதாட்ேட	இந்திய	அர 	ஈழப்ேபாராளிகைள
இலங்ைக	அரசிற் 	அ த்தங்கைளக்	ெகா க் ம்	அைமப் களாக	ைவத்தி ந் ,
இலங்ைக	அரைசத்	தன 	கட் ப்பாட் ற் ள்	ைவத்தி க்க	வி ம்பியேத
அல்லாமல்,	அ 	தனிநாட் க்	ேகாரிக்ைகக் 	எப்ேபா ம்	ஆதரவாயி க்கவில்ைல.
இந்திய	அரசின்	அ த்தங்களிற் ப்	 லிகள்	பணிய	ம த்தேபா 	அ 	ேபாராக ம்
ெவ த் ,	இந்திய	அைமதிப்பைட	ஈழத் 	மக்கைளக்	ெகான் ம்	 வித்த .
இலங்ைக	அர 	 ற் தாக	இந்தியாவிற் 	அ பணிந்தேபா 	அ 	இலங்ைக
அரசிற்காக	ஒ 	ேபாைர ம்	ெவற்றிகரமாக	நடத்திக்	ெகா த்தி க்கிற .	அந்த
ெவற்றிக்கான	விைலைய	இந்தியா	இனித்தான்	இலங்ைக	அரசிடம்
ேகட்கயி க்கிற .	 	இலங்ைக ம்	இந்தியப்	ெப தலாளிகளின்
காலனியாவதற்கான	 ழல்	உ வாகியி க்கிற .	
	
ஈழத்தமிழர்கள்,	இந்திய	அரசின்	நண்பர்கள்;	ஈழம்	அைமவ தான்
இந்தியாவிற் ப்	பா காப் ;	இந்தியா	சிதறாமல்	இ ப்பதற் 	இந்திய	அர க்
ஈழத்தமிழர்கைள	விட்டால்	ேவ 	மார்க்கமில்ைல	என்ெறல்லாம்	கவிஞர்
கி.பி.அரவிந்தன்	அண்ைமயில்	ஒ 	இதழில்	ெசால்லியி ப்பைதப்	ப த்தி ப்பீர்கள்.
இ 	அவ ைடய	க த் 	மட் மல்ல.	 லிகள்	ஆதரவாளர்களில்	பலர்	இப்ப த்தான்
ெசால்லி	வ கிறார்கள்.	இவர்கள்	பிராந்திய	வல்லர 	என் ம்	இந்தியாவின்
ஆக்கிரமிப் ப்	பாத்திரத்ைதப்	 ரிந் ெகாள்ளாமல்	இைதப்	ேபசவில்ைல.	காஷ்மீ ம்
வடகிழக் 	மாநிலங்க ம்	இந்தியவிலி ந் 	சிதறினால்	இவர்கள்	எதற் க்
கவைலப்பட	ேவண் ம்.	இந்திய	வல்லரைசப்	பா காப்பதா	ஈழத்	தமிழர்களின்
ேவைல?	இெதன்ன	ேகாணல்	கைத!
	
தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப்பின்	உ ப்பினர்கள்	ேதர்தல்	ேநரத்தில்	பா.ஜ.க.விற் ப்
பரிந் 	ேபசிய ,	சங்கராச்சாரிையச்	சந்தித் 	ஆசி	ெபற்ற ,	ேகாைவயில்	இந்
ன்னணியினரின்	விநாயகர்	ஊர்வலத்தில்	கலந் ெகாண் 	ஈழத்தில்	இந் க்கள்

ெகால்லப்ப கிறார்கள்	என	சிவாஜிலிங்கம்	எம்.பி.	ேபசிய ,	எல்லாவற்ைற ம்	நாம்
இைணத் ப்	பார்க்க	ேவண் யி க்கிற .	இந்திய	மத்திய	அரைச	அதன்
தலாளிய	இந் த் வ	ஆதிக்க	சாதிப்	பண் க டன்	நாம்
ரிந் ெகாள் ம்ேபா 	இந்திய	அரசிற் 	ஈழத்தமிழர்கள்	நண்பர்கள்	என்ற



ேபச் க்ேக	இடம்	கிைடயா .	இந்திய	அர ம்	எக்காலத்தி ம்	ஈழத்தவர்களிற்
நண்பனாய்	இ க்கப்	ேபாவ ம்	கிைடயா
	
����:	��������	�������������	�����	�������
������������	��.��.	���������
���������������������?	
	
ேஷாபாசக்தி:	என்னத்த	விமர்சித்தார்!	“நரிகள்	ஊைளயி வதால்	 ரியன்
மைறந் விடா ”	என் 	ெசால்லியி க்கிறார்.	இெதல்லாம்	ஒ 	அரசியல்
விமர்சனமா?	தமிழீழம்	சாத்தியெமனில்	அைதத்	த க்க	நான்	யார்?	அதற்
எனக் 	என்ன	சக்தியி க்கிற .	இன்ைறய	இலங்ைக,	இந்திய	மற் ம்	சர்வேதச
அரசியல்	 ழ்நிைலகைளக்	க த்தில்ெகாண் 	நான்	சாத்தியமில்ைல	என்ேறன்.
தமிழீழம்	சாத்தியம்	என	நம் ம்	அரவிந்தன்	அதற்கான	த க்கங்கைள
ன்ைவத் த்	தன 	க த்ைத	நி வேவண் ம்.	அைதவி த் 	இந்த	நரி,	நாய்

உவைமெயல்லாம்	ேபசி	இன் ம்	இன் ம்	மக்கைள	ஏமாற்றலாெமன் ம்,	ெகால்லக்
ெகா க்கலாம்	என் ம்	அவர்	க தக் டா .	
	
����:	����	�������������	��������	�����������
�����	��������	��������	���������������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	நன்றி டன்	பார்க்கிேறன்.	ஆனால்,	மனிதாபினம்,	இன ணர்
இவற்றின்	அ ப்பைடயில்	எ ந்த	 ரல்கள்	அரசியல்ரீதியாகச்	சரியாக
ஒன்றிைணக்கப்படவில்ைல.	அவ்வா 	ஒன்றிைணந்த	சில	த ணங்களில்	அவர்கள்
தவறான	தைலைமகளால்	வழிநடத்தப்பட்டார்கள்.	ஈழம்	கிைடப்பதற்
ெஜயலலிதாவிற் 	ஓட் ப்	ேபா ங்கள்	என்றளவிற் த்தான்	அந்தத்
தைலைமகளின்	அரசியல்	ேயாக்கியைத ம்	இ ந்த .	ெவட்கமாயில்ைலயா?	
	
ஈழத் 	மக்களிற் 	ஆதரவாய்	எ ந்த	 ரல்கைள	ஒேர	மாதிரி	மதிப்பி வைத
நான்	என்ைறக் ேம	ெசய்யப்	ேபாவதில்ைல.	ெவ ம்	 லி
ஆதரவாளர்களிடமி ந் ம்	 லி	ரசிகர்களிடமி ந் ம்	விலகி	நின் 	ஈழத்	தமிழ்
மக்களிற்காகப்	ேபாரா ய	சக்திக ம்	தனிநபர்க ம்	இ க்கிறார்கள்.	அந்தக்
ரல்கள்	எங்களின்	பா களின்	ெபா ட் 	இன் ம்	வ க்க	ேவண் ம்.

இந்தியாவில்	இவர்கள்தான்	ஈழத் த்	தமிழர்களின்	நட் ச்	சக்திகேள	தவிர,
கி.பி.அரவிந்தன்	ெசான்ன 	மாதிரி	இந்திய	அர 	இயந்திரமல்ல.
	
����:	�������	������	���������	������
���������������������������.
�����������,	“���������	��������	�����
�����������.	����������	�������	����



���������	������������“	���������
��.���������;	“�����������	���������
����������,	���	���������	���������
��������“	���������	������.	�����������…?	
	
ேஷாபாசக்தி:	இ 	அ த்தவைனச்	சாகக்	ெகா த் விட் 	அந்தப்	பிணம்	எரி ம்
ெந ப்பில்	ெவளிச்சம்	ெபறவி ம் ம்	ேபச் .	உ த்திர மாரன்	ேபான்றவர்கேள
ஆ தப்	ேபாராட்டம்	 றித் ப்	ேபசாமல்	ேவ 	சாத்தியங்கள்	 றித் ப்
ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,	இவர்கள்	அய்ந்தாம்	கட்ட	ஈழப்ேபார்	என்
ேப வைதெயல்லாம்	யார்	நம்பப்	ேபாகிறார்கள்?	யார்	நம்பினா ம்,	ஈழத்	தமிழர்கள்
ஒ ேபா ம்	நம்ப	மாட்டார்கள்.	பிரபாகரன்	வந் 	பைட	நடத் வார்	என் 	இன்ன ம்
ேபசிக்ெகாண் க் ம்	ெபாய்யர்களின்	ேபச் க்ெகல்லாம்	ெப மதி	ஏ மில்ைல.
‘உ ட் ம்	 ரட் ம்	சிரட்ைட ம்	ைக ம்’	என்ெறா 	பழெமாழி	ஈழத்தில்	உண் 	
	
����:	���������,	����������,	�������������,
�����	������	��	�����������	��������	�������
������	����	������������	���	�������������
��������	����	��������������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	பிரச்சிைன	என் 	இ ந்தால்	அதற் 	கண் ப்பாக	எங்ேகேயா	ஒ
தீர் ம்	ஏற்ெகனேவ	இ க் ம்	என்ெறல்லாம்	எதிர்பார்க்கக்	 டா .	இப்ேபா
ன்ெமாழியப்ப ம்	தீர் கள்	 றித் ம்,	சம்மந்தப்பட்ட	தரப் கள்	 ப்	ேபசித்தான்,

சமரசங்க ம்	விட் க்ெகா ப் க ம்	 லம்தான்	அைமதிக்கான	பாைதயில்
அ ெய த் 	ைவக்க	 ம்.	அதன்	 லம்தான்	ஒ 	சாத்தியமான	தீர்ைவ
வ வைமக்க	 ம்.	ஆனால்,	இன்ைறய	ராஜபக்ேச	அர 	தீர் 	 றித் ப்	ேபசேவ
ம க்கிற .	தீர் க் ப்	 லிகள்	சம்மதிக்கவில்ைல	என் 	இவ்வள 	காலமாக
இ ந்த	அர கள்	ெசால்லிவந்தன.	அதில்	உண்ைம ம்	இல்லாமலில்ைல.	ஆனால்,
இப்ேபா 	ஒ 	தீர்ைவ	 ன்ைவப்பதில்	அர க் 	என்ன	தைடயி க்கிற ?	ஆனால்,
ராஜபக்ேச	அ த்த	ஜனாதிபதி	ேதர்தலிற் ப்	பின் தான்	தீர் 	 றித்ெதல்லாம்	ேபச

ம்	என்கிறார்.	இந்த	ெபாம்ைம	மகாணசைப	ஏற்பாட் டேனேய	தி ப்தியைடய
தமிழர்கள்	நிர்பந்திக்கப்ப வ 	மட் ம்தான்	இனி	நடக்கயி க்கிற .	
இலங்ைகயில்	இன	அைடயாளங்க டன்	அரசியல்	கட்சிகள்	இயங் வைதத்	தைட
ெசய் ம்	சட்டெமான்ைறக்	ெகாண் வர	இலங்ைக	அர 	அண்ைமயில்	 யன்ற .
நீதிமன்றம்	அந்த	 யற்சிக் 	இப்ேபா 	தைடேபாட் க்கிற .	எனி ம்,	அர
சி பான்ைம	இனங்களின்	அரசிய க் 	 கட் 	அவற்றின்	தனித் வத்ைத
நீர்த் ப்ேபாகச்	ெசய்யேவ	 யற்சிக்கிற .	நா 	 வைத ம்	ேபரினவாதக்
கட்சிகேள	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்	திட்டத்ைத	ேநாக்கிேய	இலங்ைக	அர
நகர்கிற .	ராஜபக்ேச டன்	 ட் ச்	ேசர்ந்த	கட்சிகள்தான்	கிழக்கில்	மகாண
சைபைய ம்	யாழ்	நகரசைபைய ம்	ைகப்பற்றியி க்கின்றன.



	
இப்ேபாைதக் த்	தீர்ெவன்ெறல்லாம்	ஏ மில்ைல.	அைத	ஏதாவ 	ஒ 	தரப்
மட் ம்	 ெசய் விட	 யா .	ஒ 	தீர் த்	திட்டத்திற் 	வ மா 	இலங்ைக
அர க் 	அ த்தம்	ெகா க்கக்	 ய	அரசியல்	சக்திகள்	இப்ேபா
தமிழர்களிடம்	கிைடயா .
	
����:	�������	��������	���������	������
����������������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	நிச்சயமாக	இ ந்தார்கள்.	ஆனால்,	பல்லாயிரம்	உயிர்கைளப்
பலிெகா த் 	அதன்ேமல்	கட்டப்பட்ட	அந்தச்	சக்திையப்	 லிகள்	தவறாக	விரயம்
ெசய்தார்கள்.	அவர்களின்	இரா வவாத	அரசிய ம்	சர்வேதசச்	அரசியல்
ழல்கைளப்	 ரிந் ெகாள்ள	அவர்கள்	ம த்த ம்தான்,	இ தி	ேநரத்தில்	 லிகள்
த்த	நி த்தத்திற் த்	தயார்	என் 	அறிவித்தேபா 	ேகாத்தபாய	ராஜபக்ேச	இ

நல்ல	நைகச் ைவ	என் 	ேகலி	ேபசி	அந்தக்	ேகாரிக்ைகைய	நிராகரிக் மளவிற் ப்
லிகைளக்	ெகாண் வந் 	நி த்திய ;	இ தியில்	அவர்கைள	அழித் ம்
ேபாட்ட .	
லிகள்	வழியிலான	அரசியல்	ெவ ம்	ேதால்வி	அரசியல்	மட் மல்ல;	தார்மீகம்
அற்ற	அரசிய ம்	என்பைதக்	காலம்	நி பித் ள்ள .	ெவ மேன	தமிழ்த்	ேதசிய
உணர்வில்	நின் 	ேபசாமல்,	இன்ைறய	சர்வேதச	அரசியல்	 ழல்கைள ம்
இலங்ைகக் ம்	அந்நிய	வல்லாதிக்கவாதிக க் மான	ெதாடர்ைப ம்,	அதில்
இ க் ம்	ெபா ளியல்	காரணிகைள ம்	விளங்கிக்ெகாள்ள	 ந்தவர்களால்
மட் ேம	இனித்	தமிழர்களிற் ச்	சரியான	அரசியல்	தைலைமைய	வழங்க	 ம்.
அரச	பயங்கரவாதத்திற் 	எதிரான,	விட் க்ெகா க்காத	எதிர்ப் ணர் ம்
சனநாயக	அரசியல்	ெநறிகளின்	மீ 	நம்பிக்ைக ம்	ெகாண்ட	ஒ 	அரசியல்
ேபாக் 	ெவற்றிடத்திலி ந் 	உ வாக	ேவண் யி க்கிற
	
����:	‘��������	�������’	��������	��������
������?	

	
ேஷாபாசக்தி:	அரசியல்	தீர்விைன	வழங்கி	ரா வத்ைத	மீளப்ெபற் க்ெகாள்வதன்
லம்	தான்	வசந்தம்	வ ேம	தவிர,	இலங்ைக	அரச	பைடகைள	தமிழர்களின்
யி ப் களில்	ெச கிக்ெகாண் 	ேபாவதன்	 லம்	வரா .	மாகாண	சைப

ேபான்ற	அற்ப	ெசாற்ப	ச ைகக டன்	தமிழர்களின்	அரசியல்	ேகாரிக்ைககைள
டக் வதற்கான	கவர்ச்சி	கண் ைடப்ேப	இந்த	‘வடக்கின்	வசந்தம்’.	

	
����:	‘�������’	���������������,	�������
���������	���������	���������������	������
���������������	���������������?	



	
ேஷாபாசக்தி:	இரண் 	அல்ல 	 ன் 	வ டங்களில்	தி ம்பிவிடலாம்	என்ற
நம்பிக்ைக டன்	தான்	என 	கிராமத்திலி ந் 	கிளம்பிேனன்.	இ ப
வ டங்களாகிவிட்டன.	அய்ேராப்பாவில்	அகதி	வாழ்க்ைக	மிக ம்	கசப்பான
வாழ்க்ைக	என்ெறல்லாம்	நான்	ெசால்லமாட்ேடன்.	என 	கிராமத்தின்	மீ 	எனக் ப்
ெபரிய	பற்றி க்கிற 	என்ப மில்ைல.	ஆனால்,	ஈழப்	ேபாராட்டத்தில்
பங்ெக த்தவன்	என்ற	 ைறயி ம்	ஒ 	இட சாரி	என்ற	வைகயி ம்	என
எ த் ம்	அரசிய ம்	வாழ் ம்	 ற் 	 தாக	ஈழத் டன்தான்
பிைணந்தி க்கிற .	ஊ க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்;	அதற்கான	 ழ ம்	த ண ம்
விைரவில்	எனக் க்	கிட்டேவண் ெமன் 	என்ைன	வாழ்த் ங்கள்	மீனா!	
	
����:	���������	�����!	������������	��������
������	�����������������������	������	����
���������������	���������	��������	�������
����	���������	�����������!	
	
‘அம் தா‘	(நவம்பர்	2009)	இதழில்	ெவளியாகிய	ேநர்காணல்	
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ேதாழர்	ேதவதாசன்	1956ல்	ேவலைணக்	கிராமத்தின்	தலித்	 றிச்சிெயான்றில்
பிறந்தவர்.	கிராமத் 	நாடகக்	கைலஞனான	ேதவதாசன்	ஓவியம்,	பாடல்	ேபான்ற
ைறகளி ம்	தடம்	பதித்தவர்.	1983ல்	அய்ேராப்பாவிற் ப்	 லம்ெபயர்ந்த

ேதவதாசன்	 தலில்	‘தமிழீழ	வி தைலப்	ேபரைவ’யி ம்	பின்னர்	‘ஈழமக்கள்
ரட்சிகர	வி தைல	 ன்னணி’யி ம்	இைணந்தி ந்தவர்.	ெதாண் களின்
மத்தியில்	ஈழமக்கள்	 ரட்சிகர	வி தைல	 ன்னணியிலி ந்
விலகிக்ெகாண்டார்.	 கலிடத்தில்	சினிமா,	நாடகம்,	இலக்கியச்	சந்திப் கள்	எனத்
ெதாடர்ந் 	ெசயற்பட்ட	ேதவதாசன்	‘ ன்னைக’	என்றா 	சிற்றிதைழ ம்
ெவளியிட்டார்.	இன் 	தலித்	வி தைல	அரசியலில்	இயங்கிக்ெகாண் க் ம்
ேதவதாசன்	‘தலித்	ச க	ேமம்பாட் 	 ன்னணி’யின்	தைலவராக ம்
இலங்ைகயில்	எ ப 	வ ட	ேபாராட்ட	வரலாற்ைறக்ெகாண்ட	தலித்	வி தைல
இயக்கமாகிய	‘சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப’யின்	ெவளிநாட் த்
ெதாடர்பாளராக ம்	ெசயற்ப கிறார்.	எதிர்வ ம்	ஸ்ரீலங்கா	நாடா மன்றத்
ேதர்தலில்	 ேயடச்ைசக்	 வாக	‘சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப’
ேபாட் யி வ 	 றித் ம்	தலித்	ச க	ேமம்பாட் 	 ன்னணியின்	அரசியல்
இயங் திைச	 றித் ம்	ேதாழர்	ேதவதாசனிடம்	உைரயா ேனன்.	இந்த	உைரயாடல்
23	மார்ச்	பாரிஸில்	பதி 	ெசய்யப்பட்ட .
-ேஷாபாசக்தி	
	
‘������������	������	������’����	�������
�������	���	��������	����������	���
����������	������	����������.	������	�����
���������	����������������	����������
����������������	������	��������
������������	��������	�����������	�������?	

‘தலித்	ச க	ேமம்பாட் 	 ன்னணி’ ம்	‘சி பான்ைமத்	தமிழர்
மகாசைப’ ம்	அரசியல்	வழி ைறகளில்	ேவ ேவறானைவ
என்பைத	நீங்கள்	 தலில்	விளங்கிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	சாதி
ஒழிப் த்தான்	இ 	அைமப் களின்	ெபா 	இலக் 	எனி ம்	தலித்



ச க	ேமம்பாட் 	 ன்னணியின்	அரசியல்	அம்ேபத்கரியலி ம்
ெபரியாரியலி ம்	ேவர்ெகாண்ட .	இந் மத	அழிப் ம்,
ச கநீதி ம்,	கலாசார	 ரட்சி ம்	அதன்	 தன்ைமப்	ேபாராட்ட
இலக் கள்.	ஆனால்	சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப	மர

மார்க்ஸியத்தில்	தன 	ேவைரக்	ெகாண் ள்ள .	சாதிெயாழிப் க் 	மர
மார்க்ஸியத்தால்	வழங்கப்பட்ட	தீர் கைள	மகாசைப	கடந் 	இன்ைறய	தலித்
அரசியைல	ேநாக்கி	வராததற்கான	நிைலைய	இலங்ைகயில்	கடந்த	 ப்ப
வ டங்களாக	நிகழ்ந்த	 த்த ம்	 த்தம்	சார்ந்த	அரசியைல ம்	ைவத்ேத	நாம்
ரிந் ெகாள்ள	 ம்.
	
ஆ தம்	தாங்கிய	தமிழ்	வி தைல	இயக்கங்கள்	தைலெய த்ததற் ப்	பின்னாக
ஈழத் 	அரசியலில்	சனநாய	ம ப் 	எனப 	சர்வ	சாதாரணமாகிப்	ேபான .
ஆ தம்	தாங்கிய	தமிழ்த்	ேதசிய	வி தைல	இயக்கங்கைளத்	தவிர	ேவெறந்த
அைமப் க ம்	அங்ேக	இயங்க	 யாத	நிைலயி ந்த .	சி பான்ைமத்	தமிழர்
மகாசைப ம்	அப்ேபாைதய	 லிகளின்	தளபதி	கிட் வால்	தைடெசய்யப்பட்ட .
ேதாழர்	எம்.சி. ப்பிரமணியத்தின்	வீட் ன்	ஒ ப தியில்	இயங்கிக்	ெகாண் ந்த
மகாசைபயின்	அ வலகம்	 லிகளால்	ெகாள்ைளயிடப்பட் 	மகாசைபயின்
ெப மதிமிக்க	ஆவணங்கள்	 லிகளால்	எ த் ச்	ெசல்லப்பட்டன.	 ைளயற்ற
ப்பாக்கிகளின்	 ன் 	அந்தச்	சாதிெயாழிப் 	இயக்கம்	ம னமாக்கப்பட்ட .

	
அதன்பின் 	ஈழத்தில்	 தந்திரமான	க த் ப்	பரிமாறல்கைள	மட் மல்ல	 தந்திர
வாசிப்ைபக்	 டப்	 லிகள்	கட் ப்ப த்தத்	ெதாடங்கினார்கள்.	கடந்த	 ப்ப
வ டங்களில்	உலகளாவியரீதியில்	மார்க்ஸியத்தி ம்	தலித்	அரசியலி ம்	நிகழ்ந்த
மாற்றங்கைள	 லம்ெபயர்ந்த	ேதசங்களில்	வா ம்	எங்கைளப்	ேபான்றவர்கள்
பயில்வதற்கான	வாய்ப் கள்	இ ந்தன.	 றிப்பாக	அண்ணல்	அம்ேபத்கர்
ற்றாண்ைடெயாட் த்	தமிழகத்தில்	 திய	அைலயாய்	எ ந்த	தலித்	அரசியல்
ன்ென ப் களிலி ந் 	நாங்கள்	உத்ேவகத்ைதப்	ெபற்ேறாம்.	இதற்ெகல்லாம்

ஈழத்தில்	வாய்ப்பி க்கவில்ைல.	அங்ேக	அன்றாடம்	உயிர்	வாழ்வதற்கான
ேபாராட்டம்தான்	அவர்களிற்கான	அரசியலாயி ந்த .
	
ேம	பதிெனட் க் ப்	பிற 	 லிகளின்	ஆதிக்கம்	தகர்ந்த	 ழலில்	மீண் ம்
மகாசைப	இயங்க	 ற்பட்ட .	கடந்த	நவம்பர்	மாதம்	மகாசைப	மீண் ம்	 திதாகச்
சீரைமக்கப்பட் 	அைமப் 	வ வமாக்கப்பட்ட .	மகாசைபயின்	உ ப்பினர்கள்
தங்கள 	 ன்ைனய	ேபாராட்ட	அ பவங்கள்	என்ற	பலத் ட ம்	 த்தத்தால்
சிைதக்கப்பட்ட	அரசியல்	கலாசாரத்தின்	 ைம ட ம்தான்	ெசயற்படத்
ெதாடங்கியி க்கிறார்கள்.
	
சனநாயகம்	ேவண் ம்	என	வாயளவில்	ேபசிக்ெகாண் ந்தால்	ேபாதா .
சனநாயகச்	ெசயற்பா களில்	பங்ெக த் 	சனநாயத்ைத	வ ப்ப த்த	ேவண் ம்



என்ப தான்	எம 	நிைலப்பா .	இன்றி க் ம்	ச க	அைமப்பில்	மக்கள்
பிரதிநிதிகைளத்	ேதர்ந்ெத க்க	சனநாயகரீதியிலான	ேதர்தைலவிட	ேவெறந்த
வ வ ம்	லாயக்கற்றைவ	என் 	க கிேறாம்.	தமிழ்	மக்களின்	பிரதிநிதிகளாகத்
தம்ைமச்	ெசால்லிக்ெகாள் ம்	ெப ம்	கட்சிகள்	தலித் களிற் 	உரிய
பிரதிநிதித் வத்ைத	தங்கள 	ேவட்பாளர்கள்	ெதரிவில்	வழங் வேதயில்ைல.	ஒ
இராசலிங்கம்,	ஒ 	சிவேநசன்,	இப்ேபா 	ஒ 	இராேஜந்திரம்	என்றளவிேலேய
அவர்கள்	தலித்	ேவட்பாளர்கைள	நி த் கிறார்கள்.	இன் 	யாழ்	மாவட்ட
சனத்ெதாைகயில்	தலித் கள்	40	வி க்காட் க் ம்	அதிகமாக	இ க்கிறார்கள்.
ஆனால்	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் 	ஒேரெயா 	தலித்	ேவட்பாளைரேய
நி த்தியி க்கிற .
	
எனேவதான்	நாடா மன்றத்	ேதர்தலில்	 ேயட்ச்ைசக்	 வாகப்	ேபாட் யிட
சி பானைமத்	தமிழர்	மகாசைப	 ெவ த்த .	இங்ேக	சில	ஆதிக்க	சாதி
அரசியல்	விமர்சகர்கள்	‘ஏற்கனேவ	அ பத்ைதந் 	கட்சியி க்கிற 	நீங்கள்
எதற் ப்	 திதாகக்	கட்சி	ெதாடங் கிறீர்கள்?’	எனக்	ேகட்கிறார்கள்.
அ பத்ைதந் 	கட்சியி ந்தா ம்	அ பத்ைதந் க் ம்	அவர்கேள
தைலவர்களாகயி க்கிறார்கள்.	அ பத்தாறாவ 	கட்சியாவ 	தலித் களின்
தைலைமயில்	இ க்கட் ம்.	தலித்	மக்களின்	நலைன	 தன்ைமப்ப த்திச்
ெசயற்படட் ம்.
	
EPRLF,	EPDP	����	���	����������	�����
������������	���������������������������?	
	
மிக்க	நன்றி.	ஆனால்	அந்தக்	கட்சிகள 	 தன்ைமயான	இலக்
சாதிெயாழிப்ேபா	தலித்	மக்களின்	 ன்ேனற்றேமா	கிைடயா .	அதற்காக
அவர்களிடம்	எந்தக்	ேகாட்பாட் ப்	 ரிதேலா	ஆழமான	ேவைலத்	திட்டேமா
கிைடயா .	எனேவதான்	தலித்	மக்களின்	 ன்ேனற்றத்ைத ம்
சாதிெயாழிப்ைப ம்	 தன்ைம	இலக் களாக	வரித் க்ெகாண் க் ம்
சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப	தனித் நின் 	ேதர்தைலச்	சந்திக்கிற .
	
�������������	����������	�������	������
�������������	����	��������������?	
	
அவ்வாறான	 டநம்பிக்ைகைய	எங்கைளப்	ேபான்ற	ப த்தறி 	இயக்கத்திடம்
நீங்கள்	எதிர்பார்க்கக்	 டா .	நாடா மன்றத்திற் ள்	 ைழவதன்	 லம்
எங்கள 	பிரச்சிைனகைள	நா 	த விய	அளவில்	எ த் ச்	ெசல்ல ம்	என
எதிர்பார்க்கிேறாம்.	நாடா மன்றப்	பிரதிநிதிகள்	 லம்	தலித்	மக்களின்
நலனிற்கான	 திய	திட்டங்கைள	வைரந் 	அர க் 	அ த்தம்	ெகா ப்ேபாம்.	அர
ெதா தி	ேமம்பாட் க் 	என	வழங்கப்ப ம்	நிதி	சிந்தாதல்	சிதறாமல்	மக்கள்	நலத்



திட்டங்களில்	ெசலவிடப்ப ம்.	எல்லாவற்றிற் ம்	ேமலாக	நாடா மன்ற
அதிகாரத்தில்	எங்க க் ரிய	பங்ைக	நாங்கள்	ேகா கிேறாம்.	நாங்கள்
பாரா மன்றம்	பன்றிகளின்	ெதா வம்	எனச்	ெசால்லிவிட் த்	ேதர்தல்
றக்கணிப் ச்	ெசய்தால்	என்ன	நடக் ம்?	எல்லா	இடங்கைள ம்
ஆதிக்கசாதியினேர	ைகப்பற் வார்கள்.	இைத	அ மதிக்க	இனி ம்	தலித்	மக்கள்
தயாரில்ைல.
	
�����	������	��������������	���������������
������������	������	����������	����������
������	�������	����	��������������?	
	
நிச்சயமாக!	மக்களின்	அ ப்பைடத்	ேதைவகைளப்	 ர்த்தி	ெசய்வ ம்	அவர்களின்
அ ப்பைட	உரிைமகைள	உ தி	ெசய் 	ெகா ப்ப ம்	மக்களின்	நம்பிக்ைகைய
ெப வதற்கான	ஆகச்	சிறந்த	வழி.	தத் வம்	கைதப்பைதக்	காட் ம்
ெசயல்கேள	மக்கைள	அணிதிரட் ம்	வல்லைமையப்	ெபற்றைவ.	எங்கள 	இந்தத்
ேதர்தல்	அரசியல்	 ன்ென ப் கள்	–	ேதர்தல்	ெவற்றி	ேதால்விகளிற் 	அப்பால்	–
தலித்	ச கத்திற் ள்	ஒ 	உைரயாடைல ம்	அதன்வழி	விழிப் ணர்ைவ ம்
ேதாற் வித்தி க்கிற .	எனி ம்	இன் ம்	கடக்க	ேவண் ய	 ரம்
அதிக ள்ள .
	
‘������������	������	������’��	������
�����������	������������	��������	��������
�������	��������	��������������������	���
���������	������������?	
	
அ 	விமர்சனமல்ல	அ வ ப்பான	வதந்தி.	அேயாக்கியத்தனத் டன்	ஆதிக்க
சாதியினரால்	பரப் ைர	ெசய்யப்ப ம்	வதந்தியி .	கணனி	மார்க்ஸியவாதிகள்
மட் மல்லாமல்	எங்கைளத்	ேதாற்க ப்பதற்காகத்	‘தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் ’
ேபான்ற	ஆதிக்க	சாதிக்	கட்சியின ம்	இவ்வாறான	ெபாய்ச்	ெசய்திகைளப்
பரப் கின்றனர்.	தம 	 ற்றச்சாட் ற் 	ஒ 	ஆதாரத்ைதத்	தன் ம்	இந்த	வதந்தி
மன்னர்களால்	வழங்க	 மா?	ஆனால்	இந்தப்	பரப் ைரகைள	மக்கள்	நம்பத்
தயாரில்ைல.	அவர்கள்	கம் ட்டைர	நம் வைதவிட	தங்கேளா 	களத்தில்
டேவயி க் ம்	ேதாழர்கைளத்தான்	நம் வார்கள்.	 திய	ஜனநாயக்	கட்சிேயா,

ேசாசலிச	சமத் வக்	கட்சிேயா	ேதர்தலில்	நிற் ம்ேபா 	எதிர்ெகாள்ளாத	இந்தக்
ற்றச்சாட்ைட	இவர்கள்	சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப	மீ 	 மத் வைத

என்னெவன்ப .	இைத	ஆதிக்கசாதித்	தந்திரம்	அல்ல 	சாதித்	 ேவஷம்	என்ேற
ெசால்ேவன்.
	
நாங்கள்	ேதர்தல்	ெசல க க்ேக	திண்டா 	விழி	பி ங்கி	நிற்கிேறாம்.	இந்த



இலட்சணத்தில்	எங்களிற் 	ராஜபக்ச	பணம்	வழங் கிறார்	எனப்	பரப்பப்ப ம்
வதந்திக் 	ஒ 	 யரமான	 ன்னைக	மட் ேம	என 	பதிலாயி க் ம்.	நாங்கள்
ேதர்தல்	ெசல களிற் 	ெவளிநா களில்	வா ம்	தலித்	மக்களிேலேய	தங்கி
நிற்கிேறாம்.	தலித்	அரசியல்	மீ 	அக்கைறெகாண்ட	தலித்	அல்லாதவர்கள்	சில ம்
உதவினார்கள்.
	
எங்கள 	ேவட்பாளர்கள்	ெதாழிலதிபர்கேளா	நிலப்பிர க்கேளா	கிைடயா .
எங்கள 	பன்னிெரண் 	ேவட்பாளர்களிடம்	ஒ வரிடம்	மட் ேம	கணனி	வசதி
உள்ள .	எங்கள 	கட்சி	தாழ்த்தப்பட்டவர்களின்	கட்சி	மட் மல்ல	ஏைழகளின்
கட்சி ம்தான்.
	
������������	������	������	������������
����������������	���������	��������
���������	������������?	
	
ேவட்பாளர்கைள	நாங்கள்	ேதர் 	ெசய்ேதாம்	என்பைதக்	காட் ம்
ேவட்பாளர்கைளக்	கண் பி த்ேதாம்	என்பேத	சரியான .	 தலில்	ேதர்தலில்
நிற்பதற் ப்	பலர்	தயங்கினார்கள்.	ெதாடர்ச்சியான	உைரயாடல்கள்	 லேம
அவர்கைள	ேவட்பாளர்களாக	நிற்பதற் ச்	சம்மதிக்க	ைவத்ேதாம்.	தலித்
ச கத்தின்	உட்பிரி ச்	சாதியினர்கள்	எல்ேலாைர ம்	 ந்தளவிற்
ஒன்றிைணத் ள்ேளாம்.
	
������������	������	������	�����������
��������	���������	����	����������	��������
���������������	���������������	����������
�������������	������������	�������?	
	
உண்ைமயில்	இப்ேபா 	சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைப	தன 	பைழய
உ ப்பினர்க டேனேய	இயங்கத்	ெதாடங்கியி க்கிற .	திரளான	இைளஞர்கள்
இன் ம்	மகாசைபக் ள்ேள	வரவில்ைல.	எனி ம்	எங்கள 	இந்தத்	ேதர்தல்
பிரேவசமான 	பரந் பட்ட	இைளஞர்க டன்	உைரயாடல்கைளத்	ெதாடங் வதற்
எங்களிற் 	ஏராளமான	வாய்ப் கைள	வழங்கியி க்கிற .	இைளஞர்கள்,
ெபண்கள்,	மாணவர்க ைடய	சக்தி	ஒ 	ேபாராட்ட	அைமப்பின்	 ெக ம் .
	
ன்ைனய	ேபாராட்ட	வழிகளின்	ேபாதாைமைய	நாங்கள்	உணர்ந்தி க்கிேறாம்.
றிப்பாக	சாதியத்தின்	 லேவரான	இந் மதத்ைத	மகாசைபேயா,	தீண்டாைம

ஒழிப் 	ெவ ஜன	இயக்கேமா	தங்கள 	 தன்ைம	எதிரியாக
அைடயாளப்ப த்தவில்ைல.	இந் மத	எதிர்ப் ,	கலாசார	 ரட்சி	இைவ
இரண்ைட ம்	 ன்னி த்தி	நாம்	நம 	இைளஞர்கைளத்	திரட்டேவண் ள்ள .



இன்ெனா 	பக்கம்	பிற்ேபாக் த்	தமிழ்த்	ேதசிய	மாையயிலி ந் ம்	அவர்கைள
வி விக்க	ேவண் ள்ள .	இன்ெனா றம்	தலித்	ெபண்ணிய	அைமப் கைள
கட் ெய ப்ப	ேவண் ள்ள .	தலித் களிற்கான	ெதாழிற்சங்கங்கைள	அைமக்க
ேவண் யி க்கிற .	இைவ	எல்லாவற்ைற ேம	 ப்ப 	வ டங்களாக	அரசியல்
கலாசார ம்	சனநாய ம்	ம க்கப்பட் ந்த	ஒ 	ச கத்திற் ள்தான்	நாம்	ெசய்ய
ேவண் யி க்கிற .	இன்ெனா றம்	தீர்க்கப்படாத	இனப்பிரச்சிைனக் ள்
ச கம்	அ ந்திக்ெகாண் க்கிற .	எனி ம்	நம 	க ம்	உைழப் ம்	தலித்
மக்களின்	பரம்பைர	 ெசாமான	ேபார்க் ணாம்ச ம்	சி பான்ைமத்	தமிழர்
மகாசைபைய	ம ப ம்	வீரியமான	அைமப்பாகக்	கட் ெய ப் ம்	என்ேற
நம் கிேறன்.
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நீங்கள்	ஒன்ைறக்	கவனித்தீர்கள்	என்றால்	இலங்ைகயி ள்ள	மார்க்சியர்கள்	 ட
சாரிக்	 ட்டத்ைதப்	‘பார்ப்பனர்கள்’	என் 	ெசால்லாமல்	‘பிராமணர்கள்’	எனச்

ெசால்வைதக்	காண ம்.	‘ஏெனனில்	பார்ப்பனர்கள்	என்ற	ெசால்	இலங்ைக
வழக் க்	கிைடயா ’	என்பார்கள்	மார்க்ஸியர்கள்.
	அப்ப யானால்	பிராமணர்கள்	என்ப 	மட் ம்	யாழ்ப்பாணத் 	வழக்கா?	அ
வடெமாழிதாேன.	பார்ப்பனர்கள்தான்	 த்தமான	தமிழ்ச்ெசால்.	சங்க
இலக்கியங்களில்	காணப்ப ம்	ெசால்.	ெபரியார்	பார்ப்பனர்கைளப்	பிரமாணர்கள்
என	அைழப்பைத	பஞ்சமா	பாதகங்களில்	ஒன்றாக	வைரய ப்பார்.	ஏெனனில்	நாம்
அவர்கைள	பிராமணர்	என் 	ெசான்னால்	அ 	நம்ைம	நாேம	இழிபிறவிகள்	என்
ஏற் க்ெகாள்வதாக	ஆகிவி ம்.	எனேவ	ெசாற்கள்	வடக்கா	கிழக்கா	என்பைத
வி த் 	அதனில்	ெபாதிந் ள்ள	அரசியைல	அைடயாளம்	காண்பேத	சரியான .
	
இங்ேக	அய்ேராப்பாவில்	நாங்கள்	 தலிேல	தலித்	என் 	ெசான்னேபா 	அைத
ஏற் க்ெகாள்ள	ம த்தார்கள்.	ஆனால்	இப்ேபா 	என்னவான .	தலித்	என்ற
வார்த்ைத	சர்வ	சாதாரணமாகப்	 ழக்கத்திற் 	வந் விட்ட .	ஆனால்	அதற்காக
நாம்	இைடவிடா 	ேபாராட	ேவண் யி ந்த .	இேத	ேபாலத்தான்	இலங்ைகயி ம்
அந்தச்	ெசால்	ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ம்.	இப்ேபாேத	ஒ ப தியினர்
ஏற் க்ெகாண் ள்ளனர்.	 த்த	தலித்	ேபாராளி ம்	பைடப்பாளி மான	ேதாழர்
ெடாமினிக்	ஜீவா	ேபான்றவர்கள்	தங்கைளத்	தலித்	பைடப்பாளிகளாகேவ
அைடயாளப்ப த் கிறார்கள்.	தலித்	என்ற	அைடயாளம்	தாழ்த்தப்பட்ட
சாதியினைர	உட்பிரி கைளக்	கடந் 	ஒன்றிைணக் ம்	அைடயாளம்	என்ற
ரித ம்	அந்த	அைடயாளம்	பல்ேவ 	நிலப்	ப திகளி ம்	சிதறிக்கிடக் ம்
தாழ்த்தப்பட்டவர்கைள	ஒன்றிைணக் ம்	அைடயாள ம்	என்ற	 ரிதல்	வ ம்ேபா
அைனத் 	தலித்	மக்களா ம்	அந்த	அைடயாளம்	 ன்னி த்தப்ப ம்.
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தலித்	ச க	ேமம்பாட் 	 ன்னணி	ேதர்தல்	அரசியல்	சார்ந்த	கட்சி	கிைடயா .
அ 	ெபரியாரியைலப்	பின்ெதாட ம்	ஒ 	ச க	இயக்கம்.	எல்லாவிதப்
னிதங்கைள ம்	ச க	ஒ ங் கைள ம்	ெபரியார்	ெசான்ன ேபால	தைலகீழாக்க
ேவண் ெமன்ப 	அதன்	அரசியல்	வழி.	அதனாேலேய	அ 	ஒட் ெமாத்த
அதிகார	சக்திகளால்	தனிைமப்ப த்தப்ப கிற .	தலித்	 ன்னணி
ஆரம்பித்தேபா 	அைதத்	தம 	அரசியல்	வி ப் க்ேகற்ப
வைளத் க்ெகாள்ளலாம்	என	 ன்னணிக் 	ஆதர க்	கரம்	நீட் ய	அைமப் கள்
தனிநபர்கள்	எல்ேலாரா ம்	இப்ேபா 	 ன்னணி	தனிைமப்ப த்தப்பட் க்கிற .
றிப்பாக	ேதர்தலில்	நிற் ம்	மகாசைபக் 	நாங்கள்	ஆதரைவ	வழங்கியேபா

ஆதிக்சாதி	அறி ஜீவிக ம்	அைமப் க ம்	எங்கள்மீ 	அதி ப்திையச்
ெசாரிந்தார்கள்.
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அந்தத்	ேதர்தைலப்	ெபா த்தவைர	அய்கிய	மக்கள்	 தந்திர	 ன்னணியின்
ேவட்பாளர்	ராஜபக்சவா	அல்ல 	அய்க்கிய	ேதசியக்	கட்சியால்	நி த்தப்பட்ட	சரத்
ெபான்ேசகாவா	என்ப தான்	ேகள்வி.	அய்க்கிய	ேதசியக்	கட்சி	பச்ைசயான
தலாளியக்	கட்சி	என்ப 	நீங்கள்	அறிந்தேத.	அய்க்கிய	மக்கள்	 தந்திர
ன்னணி ம்	இட சாரியம்	ேப ம்	 தலாளியக்	கட்சிகளின்	 ட் த்தான்.

எனி ம்	அய்க்கிய	ேதசியக்கட்சியின்	ேவட்பாளர்	ெவற்றி	ெப வ 	நாட் க்
மிகப்ெப ம்	தீைமைய ம்	ராஜபக்சவின்	ெவற்றி	மிதமான	தீைமைய ம்
ெகாண் வ ம்	என்ற	நிைலப்பாட் லி ந்ேத	நாங்கள்	ராஜபக்சவிற் 	வாக்களிக்கச்
ெசான்ேனாம்.	இன்ெனா றம்	வரலாற் ரீதியாகேவ	கம் னிஸ் க ம்
தலித் க ம்	 தந்திரக்	கட்சி டேனேய	நின்றி க்கிறார்கள்.	தமிழ்
தலாளிக ம்	தமிழர க்	கட்சி ம்	அய்க்கிய	ேதசியக்	கட்சி டேனேய

நின்றி க்கிறார்கள்.	இம் ைற ம்	அ தான்	நிகழ்ந்த .
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நாங்கள்	ஒ ேபா ம்	 த்தத்திற் 	ஆதர 	ெதரிவித்ததில்ைல.	நாங்கள்	 த்த
நி த்தத்ைத ம்	ேபாைரப்	ேபச் வார்த்ைதகளின்	 லம்	 க் க்	ெகாண் வர
ேவண் ம்	என்பைத ேம	வலி த்திேனாம்.	மகிந்த	அரசின்	ப ெகாைலகைள ம்
மனித ரிைம	மீறல்கைள ம்	நாங்கள்	நியாயப்ப த்த மில்ைல.	ஒ 	இலங்ைகக்

மகனாக	இலங்ைகயின்	இைறயாண்ைமயில்	அக்கைற ள்ளவனாக
மகிந்தவின்	அரைச	விமர்சிப்ப 	என்ப 	ேவ .	ஆனால்	மனித ரிைம	என்ற
ெபயரி ம்	அர 	சாரா	நி வனங்கள்	என்ற	ெபயரி ம்	ேமற் 	ஏகா
திபத்தியங்களின்	வி ப் களிற்காகச்	ெசயற்ப வ 	ேவ 	என்பைத ம்	நீங்கள்
கவனிக்க	ேவண் ம்.	இங் 	அர 	சாரா	நி வனங்கள்	என்ெறல்லாம்	ஏ மில்ைல.
எல்லாேம	அவற்றிற் 	நிதி	வழங் ம்	அர கள்	சார்ந்த	நி வனங்கேள.	இந்த
நி வனங்கள்	இலங்ைகயில்	மனித ரிைமகள்	 றித் ப்	ேப வ 	இலங்ைகயின்
மக்கள்	மீ 	ெகாண்ட	அக்கைறயிலி ந் 	வ வதல்ல.	தங்கைள	ஊட் 	வளர்க் ம்
ேமற் 	அர களின்	நலன்களிற்காகேவ	அைவ	இலங்ைகயில்	தைலயீ
ெசய்கின்றன.	ேமற் 	நா களின்	எதிர்ப்பாளனாக	இ க் ம்	மகிந்த	ராஜபக்ச	மீ
மனித ரிைம	மீறல்	 ற்றச்சாட் கைளச்	 மத்தி	அவைர	ேமற் 	நா களிற் ப்
பணிய	ைவக் ம்	 யற்சிையேய	இந்த	அைமப் கள்	ெசய் 	வ கின்றன.
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நீங்கள்	எைத	எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?	இந்த	உலகமயமாக்கல்	 ழலில்	ஒ 	ேச
ேவராவிற்காக	நீங்கள்	ேவண் மானால்	காத்தி க்கலாம்,	ஆனால்	நான்	நடப்

நிலவரங்களிலி ந் தான்	ேப ேவன்.	இந்த	உலகமயமாக்கல்	 ழலில்	 ற்
தான	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப்பாளர்கள்	என் 	நீங்கள்	யாைர ம்	வைரய த் க்

காட் விட	 யா .	ஆனால்	ேமற் 	ஏகாதிபத்திய	அணி,	அதற் 	எதிரான	அணி
என	இ 	அணிகள்	இ க்கின்றன.	அய்க்கிய	ேதசியக்	கட்சியின்	ஆட்சிக்காலம்

ம்	இலங்ைக	ேமற் 	ஏகாதிபத்திய	ஆதர 	அணியிலி ந்த .	ஆனால்
இப்ேபா 	இலங்ைக	ேமற் 	ஏகாதிபத்திய	நா கைள	எதிர்க் ம்	 ன்றா லக
நா களின்	அணியிலி க்கிற .	சீனா,	இந்தியா,	வியட்நாம்,	லிபியா,	ரஷ்யா,
கி பா,	ெவனி லா,	பாலஸ்தீனம்	இ க் ம்	அணியில்	இலங்ைக	இ க்கிற .
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இலங்ைகயின்	அரசியல்	சாசனம்	தி த்தப்பட் 	அதன்	 லம்	அதிகாரம்
பகிர்ந்தளிக்கப்பட	ேவண் ம்.	ஆனால்	இந்த	அதிகாரப்	பகிர் 	என்ப 	சிங்கள
தலாளிகளிடமி ந் 	தமிழ்	 தலாளிக க் 	மாற்றிக்ெகா க்கப்ப ம்

அதிகாரக்	ைகயளிப்பாக	இ க்கக்	 டா .	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப்ேபா
மற்ைறய	தமிழ்க்	கட்சிகேளா	ஒட் ெமாத்தத்	தமிழர்களின்	பிரதிநிதிகளல்ல.
அவர்கள்	தமிழ்	ஆதிக்க	வர்க்கத்தினரின்	பிரதிநிதிகள்	மட் ேம.
சிங்களவர்களிடமி ந் 	அதிகாரம்	ைகமாற்றப்பட	ேவண் ம்	என்ப 	ஒ
எளிைமயான	 ற் 	மட் ேம.	ஏெனனில்	அதிகாரம்	அரசின்	ைககளில்	மட் ேம
விந்தி க்கிற 	அல்லாமல்	கைடக்ேகா 	சிங்கள	மக்களிடம்	அ

இ க்கவில்ைல.	தீவின்	ஒ க்கப்ப ம்	மக்கள்	அைனவ க் ம்	அதிகாரம்
பரவலாக்கம்	ெசய்யப்ப ம்	வைகயில்	ஒ 	அரசியல்	சாசனம்	உ வாக்கப்பட
ேவண் ம்.	இைத	அரசியல்	ேபாராட்டத்தால்	மட் ேம	சாதிக்க	 ம்.
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இந்த	நா 	கடந்த	அரசாங்கம்	என்ற	 னகல்	 லம்	ெபயர்ந்த	நா களி ள்ள
தமிழ்த்	ேதசியவாதிகள்	ெகாள்ைளய ப்பதற்காகக்	கண் பி த்த	ஒ 	திட்டம்.
அவர்கள்	தமிழ்த்	ேதசியவாதத்ைத	அைணயவிடாமல்	காப்பாற் வதற் 	இந்தத்
திட்டத்தின்	 லம்	 யற்சிக்கிறார்கள்.	இதன்	 லம்	அவர்கள்	 லம்	ெபயர்ந்த
மக்களிடம்	பணச்	 ண்டைல	மட் மல்லாமல்	ேகவலமான	உணர் ச்	 ரண்டைல ம்
நடத்திக்ெகாண் க்கிறார்கள்.	 ன்ைனய	மாவீரர்	தின	உைரகைள ம்	இன்ைறய
தமிழத்	ேதசியக்	 ட்டைமப்பினரின்	ேதர்தல்	அறிக்ைககைள ம்
பார்த்தீர்களானால்	அைவ	 லம்	ெபயர்ந்த	தமிழ்	மக்கைளேய	இலக்காக	ைவத் த்
தயாரிக்கப்பட்டைவயாக	இ க் ம்.	ஆனால்	தலித்	ச க	ேமம்பாட்
ன்னணிக்ேகா	சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைபக்ேகா	 லம்	ெபயர்ந்த	மக்கைளத்

தி ப்திப்ப த்த	ேவண் ய	அவசியம்	ஏ மில்ைல.	எங்கள 	பணிகள்
இலங்ைகயிலி க் ம்	நம 	மக்கைள	மய்யப்ப த்திேய	அைமந்தி க்கின்றன.
இந்த	நா 	கடந்த	அர க்	 ச்சேலா	வட் க்ேகாட்ைடத்	தீர்மான	வாக்ெக ப் ப்
ெபா க்கித்தனேமா	பிரச்சிைனைய	ேம ம்	சிக்கலாக்கி	இலங்ைக	அரசின்
ைகையேய	வ ப்ப த்தக்	 யைவ.	இவற்ைறக்	காரணம்	காட் ேய	அவசரகாலச்
சட்டம்	ேம ம்	ேம ம்	நீட் க்கப்ப ம்.	அரசின்	சிைறகளிலி ப்பவர்கள்	பா காப் க்
காரணங்கள்	என்ற	சாட் ன்	ேபரில்	ஆ ள்	 ம்	சிைறயில்	அ ந்த	ேநரி ம்.
இங்ேக	 ைனக் 	விைளயாட் ,	அங்ேக	 ண்ெடலிக் 	உயிர்	ேபாகிற .
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இப்ேபா 	 த்தம்	 வைடந் விட்ட .	 ைறந்தபட்சம்	 லிகள்	அைமப்பில்
கட்டாயமாச்	ேசர்க்கப்பட்டவர்கைளயாவ 	அர 	உடன யாக	நிபந்தைனயில்லாமல்
வி தைல	ெசய்ய	ேவண் ம்.	மற்றவர்களிற் ப்	ெபா 	மன்னிப் 	வழங்கி
வி தைல	ெசய் 	அவர்களின்	ம வாழ்விற்கான	வழிகைள	அர 	உ வாக்கிக்
ெகா க்க	ேவண் ம்.	அரசின்	இனவாத	நடவ க்ைககள்	இல்லாதி ப்பின்
லிக ம்	இல்ைல	என்ற	வரலாற் 	உண்ைமைய	அர 	விளங்கிக்ெகாண்
ெசயற்பட	ேவண் ம்.
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கிழக் 	ெவ மேன	தமிழ்	மக்களின்	 மி	மட் மல்ல.	 வின	மக்க ம்
வாழ்ந் வ ம்	 மி.	அவர்கள்	தனித்தி ப்பதா	அல்ல 	வடக்ேகா 	ேசர்வதா
ேமற்ேகா 	ேசர்வதா	என்பெதல்லாம்	அந்த	மக்கள்	தீர்மானிக்க	ேவண் ய .
ெவளியிலி ந் 	அவர்களிற் 	யா ம்	கட்டைள	இட யா .	சரி	ஒ
வாதத்திற்காக	அ 	தமிழர்களின்	 மிேய	என் 	ைவத் க்ெகாண்டால்	 ட
அவர்களின்	வி ப்பம்	தனித்தி ப்ப 	எனின்	அைதத்	த க்க	இந்த
யாழ்ப்பாணிகள்	யார்?	சிங்களவர்களிற் 	ஏ 	மகாணங்கள்	என்றால்
தமிழர்களிற் 	ஒன்றிற் 	இரண்டாக	இ 	மகாணங்கள்	இ ந் விட் ப்
ேபாகட் ேம.
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சாதி	ஒழிக்கப்பட் ந்தால்	சி பான்ைமத்	தமிழர்	சைப	ஏன்	 ேயட்ைசக்

வாகத்	ேதர்தலில்	ேபாட் யிகிற .	 லிகள்	சாதி	ஏற்றத்தாழ் கைள
வி ம்பவில்ைல.	ஆனால்	அவர்கள்	அைத	ஒழிப்பதற்கான	ேவைலத்	திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த்தவில்ைல.	சாதிெயாழிப் 	நடவ க்ைககள்	ெப ம்பான்ைம
ஆதிக்க	சாதியினரிடமி ந் 	தங்கைள	அந்நியப்ப த்திவி ம்	என் 	 லிகள்
அஞ்சினார்கள்.	மற்ைறய	தமிழ்த்	ேதசிய	இயக்கங்களின்	நிைல ம்	இ தான்.
	
நீங்கள்	சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைபயின்	ேதர்தல்	அறிக்ைகையப்	ப த் ப்
பார்க் ம்ேபா 	இப்ேபா ம்	வட லத்தில்	தீண்டாைம	கைடப்பி க்கப்பட்
வ வைதத்	ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.	விவசாயக்	 லிேவைலகளிற் ச்
ெசல்பவர்களிற் 	இப்ேபா ம்	பல	கிராமங்களில்	சிரட்ைடயில்	ேதநீ ம்
பைனேயாைலயில்	உண ம்	வழங்கப்ப கிற .	அைத	ஏற் 	வாங்கிச்
சாப்பி மளவிற் 	தலித் களின்	மனநிைல ம்	உள்ள 	எனில்	இ தானா	கடந்த



ப்ப 	வ டங்களாகத்	தமிழ்த்	ேதசிய	வி தைல	இயக்கங்கள்	நடத்திய
சாதிெயாழிப் ம்	ச கப்	 ரட்சி ம்?
	
ஆலய	 ைழ 	அ மதி	ம ப் ,	ேதநீர்க்	கைடகளில்	சமத் வமின்ைம,	ெபா க்
கிண களில்	நீெர ப்பதற் த்	தைட	எனப்	பல	வைககளில்	யாழ்ப்பாணத்தின்
கிராமங்களில்	தலித் களிற் 	உரிைமகள்	ம க்கப்பட் 	வ கின்றன.	இைத	நான்
பாரிஸில்	உட்கார்ந்தி ந் 	யதார்த்தம்	 ரியாமல்	ேப கிேறன்	என் 	நீங்கள்
‘சிம்பிளாக’	எ த் விடக்	 டா .	இந்தப்	பிரச்சிைனகைள	இலங்ைகயிலி க் ம்
மகாசைப	தான்	 ன்ைவத்தி க்கிற .
	
இன் ம்	ஏராளமான	தலித்	 ம்பங்கள்	ேகாயில்	காணிகளில்	 த்தைகக் க்

யி ந் 	வ கிறார்கள்.	 யி ப்பவர்களிற்ேக	நிலம்	ெசாந்தம்	எனக்	 ரல்
ெகா க்க	அங்ேக	ஒ 	அரசியல்	கட்சிேயா,	அைமப்ேபா	கிைடயா .	 லிகளின்
ஆட்சிக்காலத்தில்	அவர்கள்	நிைனத்தி ந்தால்	அந்த	நிலங்கைளக்
ேகாயிலிடமி ந் 	ைகப்பற்றிக்	 யி க் ம்	தலித் களிற்ேக
வழங்கியி க்கலாம்.	ஆனால்	அ 	நடக்கவில்ைல.
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ஈழத்தில்	இலக்கியவாதிகளிற் 	 த்தச்	 ழல்	ெப ம்	தைடயாகயி ந்த .
க த் 	–	எ த் 	ம ப் ச்	 ழ க் ள்	அவர்கள்	அ ந்திக்ெகாண் ந்தார்கள்.
ஆனால்	 கலிடத்தில்	தலித்	இலக்கியம்	 ைனப் ப்	ெபறாததற் 	ேவெறா
பரிதாபமான	காரண ள்ள .	இங்கி க் ம்	தலித்	பைடப்பாளிகள்	சாதி
அைடயாளத்திலி ந் 	தங்கைளக்	காப்பாற்றிக்ெகாள்ள	வி ம் கிறார்கள்.	ஒ
ஒ க்கப்பட்ட	ச கத்தின்	கைதெசால்லியாக	இ க்க	ேவண் ய	வரலாற் க்
கடைமயிலி ந் 	அவர்கள்	தப்பித் க்ெகாள்கிறார்கள்.	சாதி	இழி 	தங்கள்மீ
மத்தப்பட்ட	ஒன்றாகக்	க திப்	ேபாரடாமல்	சாதி	அைடயாளத்ைத	மைறத்

ைவக்க	அவர்கள்	 யற்சிப்ப 	பரிதாபமான .
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ஆரம்பத்தில்	நாங்கள்	மி ந்த	நம்பிக்ைக டேனேய	தமிழக	தலித்	அரசியல்
கட்சிகைளப்	பார்த்ேதாம்.	 றிப்பாகத்	ெதால்	தி மாவளவன்	மி ந்த	நம்பிக்ைக
அளிப்பவராக	இ ந்தார்.	ஆனால்	இன் 	தமிழ்த்	ேதசியம்	என	அவர்	தடம்மாறி
நிற்பைதப்	பார்க் ம்ேபா 	வ த்தமாயி க்கிற .	கைடசிப்	ெபரியாரிஸ் ம்	1973ல்



இறந் 	ேபானார்	என்ெறா 	ெசால்வழக் 	இ க்கிற .	ெபரியாைரத்	தவிர	எங்கள்
ன்ேனா களாகக்	ெகாள்ளத்	தமிழகத்தில்	யா மில்ைல.

����������	������	�������	���������	������
��������������?	
	
சாதிெயாழிப்பில்	அக்கைற	உள்ளவர்கள்	எல்ேலா ேம	எம 	நட் ச்	சக்திகேள.
ஆனால்	ெவ ம்	வார்த்ைத	நட் 	எைதச்	சாதித் விடப்	ேபாகிற .	 றிப்பாக
ஆ தம்	தாங்கிப்	ேபாரா ய	இயக்கங்கள்	இன் 	அரசியல்	கட்சிகளாயி க்கின்ற
ேபா ம்	அவற்றிற் 	மக்களிடம்	ஆதர 	கிைடயா .	இ 	தமிழ்த்	ேதசியக்
ட்டைமப் 	ேபான்ற	மிதவாதக்	கட்சிகளிற் 	சாதகமாகப்	ேபாய்வி கிற .

நான் 	பக்க ம்	எதிரிகளால்	 ழப்பட் க் ம்	தலித்	ச கத்திற் 	நட்
சக்திகைள	அைடயாளம்	காண்பைதவிட	எதிர்ப் 	சக்திகைள	அைடயாளம்
காண்பேத	இல வாயி க்கிற .	அ 	அவசியதான ம் ட.
EPDP,	EPRLF	ஆகிய	இ 	கட்சிகளிற் ம்	தலித்	மக்களிடம்	ஓரள
ெசல்வாக் ள்ள .	அந்தக்	கட்சிகளில்	கணிசமான	தலித்	இைளஞர்கள்
இைணந்தி க்கிறார்கள்.	இந்த	வளங்கைள	ைவத் 	அந்தக்	கட்சிகள்
சாதிெயாழிப் 	ேவைலத்திட்டங்கைள	 ன்ைவத்தால்	அந்த	ேவைலத்	திட்டத்தின்
அ ப்பைடயில்	அவர்கேளா 	ேசர்ந் 	ெசயற்பட	நாங்கள்	தயங்கமாட்ேடாம்.
	
��������	�����	��������	�������������
���������	�����	��������	����������
�������������.	������	�����	������	�����?	
	
அ த்த	தலித்	மாநா 	இலங்ைகயில்.
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‘எ வைர?’	ேம	–	ஜுன்	2010	இதழில்	ெவளியாகிய		ேஷாபாசக்தியின்
ேநர்காணல்.	ேநர்கண்டவர்:	எம்.	ெபளஸர்.	‘எ வைர?’	இதைழப்	ெபற் க்ெகாள்ள:
eathuvarai@gmail.com	–	அைழக்க:	07912324334	(U.K)	0773112601
(இலங்ைக)	9443066449	(இந்தியா).	
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நான்	அள க் 	அதிகமாகக்	க த் ப்	ேபார்களில்	‘மினக்ெக கிேறன்’	என்ெறா
விமர்சனம்	நீண்ட	காலமாகேவ	உள்ள தான்.	என் ைடய	அரசியல்	–	இலக்கிய
நிைலப்பா கள்,	மதிப்பீ கள்	காலத்திற் க்	காலம்	மாறி	வந்தைவதான்.	ஆனால்
நான்	ஒ 	நிைலப்பாட் ல்	இ க் ம்ேபா 	அந்த	நிைலப்பாட்ைட	 ைமயாக
நம் ம்ேபா 	அந்த	அரசியல்	அல்ல 	இலக்கிய	நிைலப்பாட் ற்காக	ஓயாமல்
ேபாரி வ தான்	ேநர்ைமயான	ெசயல்	என் 	நான்	க கிேறன்.	இதில்



அ ப்ெபன் ம்	சலிப்ெபன் ம்	எ மில்ைல.	
	
ச கத்தின்	எல்லாத்	தளங்களி ம்	இ ப்ப 	ேபாலேவ	இலக்கியத்தள ம்
வர்க்கங்களா ம்	சாதியா ம்	பால்நிைலயா ம்	ேமல்	கீழாகத்தான்
வ வைமக்கப்பட் க்கின்ற .	பாஸிசத்தின்	அ வ க ம்	இந் த் வ
ெவறியர்க ம்	சாதியப்	பற்றாளர்க ம்	 ந்	ேதசியவாதிக ம்
இலக்கியத்தளத்தி ள்	தீவிரமாக	இயங் ம்ேபா 	நாம்	அவர்கைளத்	தீவிரமாக
எதிர்த் 	விரட் ய த்ேதயாக	ேவண் ம்.	இதிெலன்ன	சலிப் ள்ள .	உண்ைமயில்
இ ெவா 	உற்சாகமான	ேவைல.	
	
தவிர ம்	இலக்கியத்தளத்திேலா	அரசியல்	ெவளிகளிேலா	நான்	வரித் ள்ள
க த் கள்	மிக	மிகச்	சி பான்ைமயினரின்	க த் களாகேவ	இ க் ம்	ேபா
எனக் 	இன் ம்	ெபா ப் ம்	ேவைல ம்	அதிகமி க்கிற .	எ த் க்காட்டாக
ஒட் ெமாத்தத்	தமிழ்	இலக்கிய	எ த்தாளர்களி ம்	நான்	ஒ வேன
ட்ெராஸ்கியவாதி.	நான்	 லம்ெபயர்	சி பத்திரிைககளில்	எ தத்	ெதாடங்கிய
காலத்தில்	ட்ெராஸ்கியம்	சார்ந்ேத	என 	க த் ப்	ேபார்கள்	நிகழ்ந்தன.	‘அம்மா’
மற் ம்	‘எக்ஸில்’	இதழ்கைளத்	தளமாகக்ெகாண் 	நாங்கள்	மிகச்	சிலர்
தலித்தியம்,	பின்நவீனத் வம்,	விளிம் நிைல	அரசியல்	 றித்த	உைரயாடல்கைள,
விவாதங்கைளப்	 கலிடத்தில்	ஆரம்பித்தேபா ம்	 ற்றி	நின்ற	ெகா ம்பைகைய
எதிர்ெகாள்ள	ஓயாமல்	க த் ப்ேபார்	நடத்த	ேவண் யி ந்த .	
	
ஈழப்	ேபாராட்டத் 	அரசியல்	என் 	வ ம்ேபா 	நான்	 லிகைள ம்	இலங்ைக
அரைச ம்	க ைமயாக	எதிர்த் 	எ பவன்.	நம்மிைடேய	இரண் ல்	ஒ
பக்க ம்	சாயாத	இலக்கியவாதிகள்	மிகச்	ெசாற்பமானவர்கேள.	இந்த	நிைலயில்
லிகள்	ஆதர 	எ த்தாளர்கைள ம்	அர 	ஆதர 	எ த்தாளர்கைள ம்
க ைமயாக	எதிர்த் ,	 லிகளா ம்	அரசா ம்	ெகால்லப்பட்ட	மக்களின்
இரத்தத்தின்	ேபரா ம்	கண்ணீரின்	ேபரா ம்	எ தாமலி க் ம்	ஒ வன்
நா ெமா 	எ த்தாளன்	என	என்ன	மயி க் 	ெசால்லிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்.
லிகளின்	ஆதரவாளர்கைள ம்	அர 	ஆதரவாளர்கைள ம்	எதிர்த் 	எ வதில்
அ ப்ேபா	சலிப்ேபா	ஈவிரக்கேமா	காட்டேவ	 டா .	
	
என்மீதான	அரசியல்	விமர்சனங்களிற் 	அப்பால்	அைவ	அவ கள்	என்ற
நிைலைய	அைட ம்ேபா 	அைதப்	ெபா ட்ப த்த	ேவண் யதில்ைலத்தான்.
ஆனால்	அந்த	அவ களின்	 ைணயால்	என 	அரசியல்	நிைலப்பா கள்	மீ
ேசற க் ம்ேபா 	அந்த	அவ களிற் ம்	உட க் டன்	பதில்	ெசால்லத்தான்
ேவண் யி க்கிற .	ேவ 	என்னத்ைதச்	ெசய்ய!	
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பைடப் த்திறன்	என்ன	ஒ 	ேகாப்ைப	நீரா	தீர்ந் ேபாய்விட?	இைறக்கிற
கிண தான்	 ரக் ம்.	ேநரம்	ஒ 	பிரச்சிைனதான்,	எனி ம்	ேநரத்ைதச்
சாட் ச்ெசால்லி	பிற்ேபாக் வாதிகளின்	க த் கைள	ெமௗனமாகச்
சகித் க்ெகாண் ப்பைதவிட	ேம ம்	ஒ 	மணிேநரம்	கண்	விழித்தி ந்
அவர்களிற் 	எதிர்விைனயாற்றேவ	நான்	வி ம் கிேறன்.	
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த்தம்	மட் ம்தாேன	வாழ்க்ைகயாயி ந்த .	வாழ்வின்	அைனத் ப்

பரிமாணங்க ம்	சிக்கல்க ம்	அரசிய ம்	கைல ம்,	 த்தம்	என்ற	ெப ம்
தத்தால்தாேன	கட் யாளப்பட்டன.	எனக் 	ஏ 	வயதாயி ந்தேபா

பிரபாகரனால்	 ைரயப்பா	ெபான்னாைலயில்	ெகால்லப்பட்டார்.	எனக்
நாற்பத்ெதா 	வயதாயி ந்தேபா 	பிரபாகரன்	 ள்ளிவாய்க்காலில்
ெகால்லப்பட்டார்.	இைடப்பட்ட	காலெமன்ப 	 த்த ம்	 த்தம்	சார்ந்த	வாழ் ம்
தாேன.	பிரான்ஸுக் 	ஓ வந் விட்டா ம்	மன ம்	ெசய ம்	தாய்நிலத்ைத
ைமயப்ப த்தித்தாேனயி ந்தன.	பிரான் க் 	வந்த	இந்தப்	பதிேன
வ டங்களில்	ேத ய 	‘அந்நியன்’	என்ற	 றக்கணிப்ைப ம்	கடைன ம்	ேநாைய ம்
தவிர	ேவெற மில்ைல.	ஒ 	தீவிர,	 ப்பான	அரசியல்	பிராணியான	எனக்
பிரஞ் 	அரசியலிேலா	பிரஞ் 	இலக்கியத்திேலா	பிரஞ் க்	கலாசாரத்திேலா	ஒட்டேவ

யாமல்	ேபாய்விட்ட .	இன் வைர	தடக் ப்படாமல்	எனக் ப்	பிரஞ் ெமாழி
ேபசவரா .	நான்	 த்தத்தின்	 ழந்ைத.	என்ைனப்	ேபான்றவர்களிற் 	எங்களின்
மரணம்வைர	 த்தத்தின்	வ க்கள்	ெதாடர்ந் ெகாண்ேடயி க் ம்.	
	
ஆ தப்	ேபாராட்டம்	ெவ மேன	கசப் கைள	மட் ம்தான்	எனக் க்	ெகா த்த
என் ம்	ெசால்லமாட்ேடன்.	 ற்றாண் களாய்	அரசியல்	உணர்வின்ைமயா ம்
அ ைமக்	க த்தியலி ம்	உழன் ெகாண் ந்த	ஈழத்	தமிழ்ச்	ச கத்ைத	ஆ தப்
ேபாராட்டம்	விழித்ெதழச்	ெசய்த .	கிட்டத்தட்ட	ஒட் ெமாத்த	ச கத்ைத ம்	அ
சிங்களப்	ேபரினவாத	அர களிற் 	எதிரான	அரசியல்	 ட் 	மனநிைலக் க்
ெகாண் வந்தி க்கிற .	ச கத்தின்	அ த்தளத்தில்	ஒ க்கப்பட் ந்த
மனிதர்க ம்	ெபண்க ம்	அரசியல்ெவளிக் 	வந்தார்கள்.	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	ஈழ
மக்களின்	பிரச்சிைனைய	சர்வேதச	அளவில்	பரப் ைர	ெசய்வதற்
காரணியாயி ந்த .	ஈழப்	ேபாராட்டம்	கசப்பான	பக்கங்கைள	மட் மல்ல
இத்தைகய	அ ைமயான	பக்கங்கைள ம்	ெகாண்ட தான்.	
	
என் ைடய	அரசிய ம்	இலக்கிய ம்	ஈழப்	ேபாராட்டத்ைத	ைமயப்ப த்தித்



ெதாடங்கிய 	எனி ம்	கடந்த	இ ப 	வ டப்	 லம்ெபயர்ந்த	வாழ் 	பல்ேவ
வைகயான	அரசியல்	ேபாக் கைள ம்	இலக்கியப்	ேபாக் கைள ம்	பயி ம்
வாய்ப்ைப	எனக் 	வழங்கி ள்ள .	யா ம்	ஏற் க்	
ெகாள்கிறார்கேளா	இல்ைலேயா	நான்	என்ைன	ஒ 	மார்க்ஸியவாதியாகேவ
அைடயாளப்	ப த் ேவன்.	என்	இன்ைறய	அரசிய ம்	இலக்கிய ம்
மார்க்ஸியத்ைத	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட .	
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மார்க்ஸியம்	என்ப 	ஒ க்கப்பட்டவர்களின்	வி தைலக்கான	அறம்,	ஒ 	 றியீ .
மர 	மார்க்ஸியத்தின்	ேபாதாைமகள்,	இன்ைறய	உலகச் ழலில்	மார்க்ஸியம்
எதிர்ெகாள் ம்	ேகள்விகள்,	மார்க்ஸிய	அைமப் களின்	இ கிய	அதிகார
வ வங்கள்	இைவ	 றித்ெதல்லாம்	ஏராளமான	ேகள்விகைள ம்
உைரயாடல்கைள ம்	மார்க்ஸியர்கேள	நடத்தியி க்கிறார்கள்.	இந்த	உைரயாடல்கள்
ெதாட கின்றன.	மார்க்ஸியத்தின்	அ ப்பைடயில்	 திய	பார்ைவக ம்
விமர்சனங்க ம்	ேகாட்பா க ம்	உ வாக்கப்ப கின்றன.	இ 	இைடயறா
நடக் ம்	ஒ 	அரசியற்	ெசயற்பா .	இந்தச்	ெசயற்பா தான்	எனக்கான
மார்க்ஸியம்.	
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உங்கள்	ேகள்வியில்	ஒ 	 ற்றம்	சாட் ம்	ெதானிைய	நான்	அைடயாளம்
காண்கிேறன்.	எ 	வரலா ,	எ 	 ைன 	என	வாசிப்பவ க் 	ஒ 	மயக்கத்ைத
ஏற்ப த் மளவிற் ப்	 ைனைவ	நம்பகமான	ெமாழியில்	நான்	எ கிேறன்
என்பதற்காக	 ைறப்ப 	நீங்கள்	என்ைனப்	பாராட் யி க்க	ேவண் ம்.	கிடக்கட் ம்
வி ங்கள்.	
	
வரலாற் 	நிகழ் களின்,	பாத்திரங்களின்	பின்னணியில்	ஒ 	 ைனைவ
உ வாக் வ 	மிக	வழைமயான	ஒன் தான்.	எ த் க்காட் களிற் 	ேவெறங் ம்
ேபாகத்	ேதைவயில்ைல,	ஈழப்	ேபாராட்டத்ைத	ைமயமாகக்	ெகாண் 	எ தப்பட்ட
‘லங்காராணி’,	‘ தியேதார்	உலகம்’	நாவல்கள்	அவ்வைகப்பட்டைவேய.	



	
வரலாற் த்	த மாற்றம்	ஒ 	ேதர்ந்த	வாசக க் 	ஏற்பட	வாய்ப்ேபயில்ைல.
மார்க்ஸிம்	கார்க்கியின்	‘தாய்’	நாவைல	அவர்	பாெவலின்	கைதயாகேவ	ப க்கிறார்.
ேசாவியத்	 ரட்சி	 றித்த	 ல்லியமான	வரலா 	அவ க் த்	ேதைவப்பட்டால்	அவர்
‘ேஜான்	ரீ -ன்	‘உலைகக்	 க்கிய	பத் 	நாட்கள்’	 ைலப்	ப க்க
ேவண் ய தான்.	
	
������	��������	������	�������	�������
�������������	��������������?	������	����
�������	�������?	
	
வரலாற் 	இலக்கியப்	பிரதிைய	 ைமயான	வரலாற் 	ஆவணமாக
வைரய க்கத்	ேதைவயில்ைல.	அப்ப 	வைரய த்தால்	ராமர்	பாலம்	ேபால ம்	ராம
ெஜன்ம மி	ேபால ம்	ேவண்டாத	இழ கள்தான்	பிரச்சிைனகளாகக்	கிளம் ம்.
வரலாற்ைற	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட	இலக்கியப்	 ைன ப்	பிரதிகள்	வரலாற்
ஆவணங்கள்,	வாய்ெமாழிக்	கைதகள்,	தகவல்கள்	ேபான்றவற்ெறா 	 ைனைவ ம்
கலந்ேத	எ தப்ப கின்றன.	இதற் த்	தமிழின்	ஆகச்	சிறந்த
எ த் க்காட் களாக	ப.சிங்காரத்தின்	‘ யலில்	ஒ 	ேதாணி’ைய ம்
.ெவங்கேடசனின்	‘காவல்	ேகாட்டம்’	நாவைல ம்	நான்	ெசால்ேவன்.	

	
வரலாற் ச்	சம்பவங்கைள	நான்	திரித்தி க்கிேறன்	என் 	நீங்கள்	ெசான்னால்
அைதக்	 றித் 	விவாதிக்கலாம்.	அைதவி த் 	வரலாற்ைற ம்	 ைனைவ ம்
கலந் 	எ கிறீர்கேள	எனக்	ேகட்டால்	அைத	இலக்கியம்	அ மதிக் ம்	என்
மட் ேம	ெசால்லலாம்.	
	
��������������	���������������	���������
�������������	�������,	����
�����������������	������	������
�������������	���������	�����	�������
�������	����?	
	
நாங்கள்	இயங்கிக்ெகாண் க் ம்	சி பத்திரிைககள்	சார்ந்த	இலக்கியப்	பரப்
மிகச்	சிறி .	தமிழ்த்	ேதசியம்,	சாதியப்	பிரச்சிைனகள்,	இஸ்லாமியர்களின்	மற் ம்
பால்நிைலயால்	கீழாக்கி	ைவக்கப்பட்டவர்களின்	பிரச்சிைனகள்,	கலாசார
அ ப்பைடவாதம்	ேபான்றைவ	 றித் ச்	சி பத்திரிைகத்	தளத்தி ம்
அறி த்தளத்தி ம்	ஒ 	மாற் ப்	பார்ைவைய	உ வாக்க	 யற்சிகள்
ெசய் ெகாண் க்கிேறாம்.	அைட கள்	என் 	 றிப்பிட் ச்	ெசால்ல	இ வைர
ஏ மில்ைல.	அவ்வள 	 லபமாக	எல்லாம்	ஆதிக்க	சக்திகள்	நமக் 	வழிவிட் விட
மாட்டார்கள்.	



	
�����������������	��������������	��������
����	�����������.	�������	��������	�������
�����	�������	��������������������������
��������	������������,	��	�����������	����
�������	������	������������	������������?	

	
எ த்தின்	வழிதான்	எதிர்ெகாள்கிேறன்.	ஓயாமல்	ெசயற்ப வதால்	மட் ேம	இந்த
ெந க்க ைய	எதிர்ெகாள்ள	 ம்.	பாஸிசத்ைத	எதிர்ெகாள்வதற்கான	ஒேரவழி
அதன்	கண்கைள	விடாமல்	உற் ப்	பார்ப்ப தான்	என்பார்	த ண்	ேதஜ்பால்.	
	
���������	�����������	���������������
�������	�����������	������������������,
������������������	������	�������
�������������,	�������������	������,	�������
������������,	�����	���	��������������	������
������������������?	
	
வி தைலப்	 லிகளின்	ேதால்வி	எதிர்பார்க்கப்பட்ட	ஒன் தான்.	அவர்கள்	எப்ேபா
மக்கள்மீ 	அதிகாரப்ேபாக்ைகக்	கைடப்பி க்கத்	ெதாடங்கினார்கேளா
அப்ேபாதிலி ந்ேத	அவர்களின்	அரசியல்	ேதால்வி	ெதாடங்கிவிட்ட .	இலங்ைக
அரசின்	 லிகளின்	மீதான	இரா வ	ெவற்றி	என்ப 	சர்வேதச
வல்லாதிக்கவாதிகளின்	இரா வ,	நிதி	மற் ம்	திட்டமிடல்	உதவி டன்
சாத்தியமாகிய	ஒன் .	
	
அேநகமாக	இனிப்	 லிகள்	 றித் ப்	ேப வதற் 	எ ேம	இல்ைல	என் தான்
க கிேறன்.	 லித்தைலைம	இயக்கத்தின்	அைனத் 	அதிகாரங்கைள ம்
ெசயற்பா கைள ம்	ைமயத்திேலேய	 வித் 	ைவத்தி ந்ததால்	தைலைமயின்
அழிேவா 	அந்த	இயக்க ம்	 ற்றாகச்	ெசயலிழந் ேபான .	 லிகள்	இயக்கம்
இனிக்	கட் ெய ப்பப்பட	 யாத	ஒன் .	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	இனி	ஈழத்தில்
சாத்தியேம	கிைடயா 	என்பைத	அரசின்	இரா வப்	பலத்திலி ந் 	அல்லாமல்
ஈழத்	தமிழ்	மக்களின்	பட் க்	கைளத் ப்ேபான	மனநிைலயிலி ந்
ெசால்கிேறன்.	
	
இப்ேபாைதய	பிரச்சிைன	மகிந்த	ராஜபக்சவின்	ேபரினவாத	அர தான்.	மகிந்த
ஒட் ெமாத்த	இலங்ைகத்	தீ 	 வ ம்	தன 	எல்ைலயற்ற	அதிகாரத்ைதக்
கட்டவிழ்த் 	விட் ள்ளார்.	சட்டம்,	நீதி	எல்லாேம	அவரின ம்	அவரின்

ம்பத்தினரின ம்	சட்ைடப்	ைபக் ள்தான்	கிடக்கின்றன.	சிங்கள	இரா வ
உயரதிகாரிகள்,	பத்திரிைகயாளர்கள்	ேபான்றவர்கைளேய	இந்த	அர 	நீதிக் ப்



றம்பாகச்	சிைறயிலைடத் ம்	ெகாைலெசய் ம்	வ ம்ேபா 	சி பான்ைம
இனங்களின்	நிைலைய	என்னெவன் 	ெசால்வ .	
	
������	�������	���������	�������	�����
��������	�������	�������	������������,	�����
�������	�������	�������������	������
��������…?	
	
உண்ைமயில்	அைவ	ஆ தக்	கலாசாரத்திற் 	எதிரான	வாக் கேள	என்
க கிேறன்.	ெபா ப்	 த்திைய	நா பி த் 	அறிவதில்	பழம்தின்
ெகாட்ைடேபாட்ட	தமிழர க்	கட்சியின்	 த்த	தைலகள்	 லிகளால்	தமிழ்த்	ேதசியக்
ட்டைமப்பிற் ள்	அ ப்பிைவக்கப்பட்ட	பத்மினி,	கேஜந்திரன்	ேபான்றவர்கைளப்
த்திசாலித்தனமாகக்	கழற்றி	விட் 	ச க	‘மதிப் ’ப்	ெபற்ற	ெவள்ைள	ேவட் க்
கனவான்களான	சரவணபவன்	ேபான்றவர்கைள	உள்வாங்கிக்ெகாண்டார்கள்.
க ம்	ேதசியவாதம்	ேபசிய	சிவாஜிலிங்கம்	ேபான்றவர்கள்	க ைமயாகத்
ேதால்விையத்	த வ	மிதவாதம்	ேபசிய	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் 	வடக் 	–
கிழக் 	தமிழ்	மக்களின்	வாக் கைள	அதிகளவில்	ெபற் க்	ெகாண் ள்ள .
இ பத்ைதந் 	வ டங்களிற் 	 ன்னால்	மக்களால்	 ற்றாக	நிராகரிக்கப்பட்ட
அேத	தி ட் க்	 ம்பல்	ம ப ம்	மக்களின்	வாக் கைளப்	ெபற்
நாடா மன்றத்திற் ச்	ெசன்றி ப்பேத	தமிழ்	மக்களின்	அரசியல்	வீழ்ச்சிக்கான
அைடயாளம்.	ஆனால்	ேதர்தலில்	ேபாட் யிட்ட	மற்றக்	கட்சிகள்		எல்லாம்
இவர்கைள	விட	ேமாசமானவர்கள்	என்ப தான்	தீவின்	ஒட் ெமாத்த	அறம்	சார்ந்த
அரசியல்	வீழ்ச்சிக்கான	அைடயாளம்.	
	
����������	�������������,	���������,
���������	��������������������	����
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ெபா ச்	ெசாத் க்கள்	பன்னாட் 	நி வனங்களிற் 	விற் த்தள்ளப்ப வதா ம்
உலக	வங்கியிட ம்	சர்வேதச	நாணய	நி வனத்திட ம்	ேமற் 	நா களிட ம்
அபிவி த்தி	என்ற	ேபார்ைவயில்	இலங்ைக	அர 	வைக	ெதாைகயில்லாமல்
கடன்கைள	வாங் வதா ம்	இலங்ைகயின்	மீ 	வல்லாதிக்கவாதிகளின்	பி
இ கிக்ெகாண்ேட	வ கிற .	இவற்ைறச்	ெசய் 	ெகா ப்பதால்	இலங்ைக
அரசின்	அதிகார	வர்க்க ம்	நாட் ன்	மிகச்சில	ெசல்வந்தக்	 ம்பங்க ம்	ஊழல்
பணத்தா ம்	ஒப்பந்தக்	 லிகளா ம்	ெகா த் ப்	ேபாய்க்	கிடக்கிறார்கள்.	
	
���	��������	��������	�����	���������������
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தவிர்க்க	 யா 	என்றால்	அைத	எதிர்ப்ேப	இல்லாமல்	ஏற் க்ெகாண் 	நாம்
அழிந் ேபாவதா?	உலகமயமாக்கலால்	எந்த	 ன்றாம்	உலக	நாட் 	மக்களிற் ம்
நன்ைம	கிைடயா .	அ 	அபிவி த்தி	என	மத்தியதர	வர்க்கம்	மயங்கலாம்.	தர
தலாளிய	வர்க்கம்	எரிகிற	வீட் ல்	பி ங்கலாம்.	ஆனால்	நாட் ன்	மிகப்

ெப ம்பான்ைமயான	உைழக் ம்	மக்களிற் 	உலகமயமாக்கம்	என்ப 	ேபரழிேவ.	
	
இலங்ைகயின்	ெபா த்	 ைறகைள	வாங் ம்	பன்னாட் 	நி வனங்கள்	மலி
லியில்	ெதாழிலாளர்கைள	வைதத்ெத க்கின்றன.	நாட் ன்	 தந்திர	வர்த்த

வலயங்களில்	ெதாழிலாளர்களிற் 	எ வித	ெதாழிற்சங்க	உரிைமக ம்
கிைடயா .	இலங்ைகக் க்	கடைன	வழங் ம்	உலக	வங்கி	ேபான்ற
நி வனங்க ம்	வல்லாதிக்க	நா க ம்	இலங்ைகயில்	ெபா மக்களிற்
வழங்கப்ப ம்	மானியங்கைள	நி த்த	அர க் 	உத்தரவி கிறார்கள்.	மானிய
ெவட் னால்	உண ப்ெபா ட்களின்	விைலகள்	எகிறிப்ேபாகின்றன.	ம த் வம்,
கல்வி,	வீ 	ேபான்ற	அைனத் 	அ ப்பைட	வசதிக ம்	ஏைழகளிற் த்

ரமாக்கப்ப கின்றன.	
	
இலங்ைகயின்	அரசியல்	ஒ 	தடத்தி ம்	இந்தத்	தாராளமயமாக்கல்	இன்ெனா
தடத்தி ம்	ெசல்வதில்ைல.	அைவ	ஒன்ைறெயான் 	ஆழமாகப்	பாதிக்கின்றன.
இன்ைறய	இலங்ைக	அர க் 	எதிரான	ேபாராட்டம்	என்ப 	தாராளமயமாக்க க்
எதிரான	ேபாராட்டம்தான்.	இன்ைறய	தாராளமயமாக்க க் 	எதிரான	ேபாராட்டம்
என்ப 	இலங்ைக	அர க் 	எதிரான	ேபாராட்டம்தான்.	
	

	
������	�����������	�����,	��������	��������
����������?	����������	��	�������?	
	
த்தத்தால்	வாழ்ைவ	இழந் 	நிற் ம்	மக்களிற் 	மீள ம்	வாழ்ைவ	அைமத் க்

ெகா ப்பேத	இன்ைறக் த்	ேதைவயான	அரசியல்	என் 	ெசால்லப்ப கிற .	அந்த
மக்களிற் 	மீள்	வாழ்ைவ	அளிப்ப 	மிக	 க்கியமான	ஒன் தான்.	ஆனால்
அத் டன்	தமிழர்க ைடய	அரசியல்	நின் விட	ேவண் ம்	என் 	இலங்ைக	அர
மட் மல்ல	மற்ைறய	அரசியல்	கட்சிக ம்	வி ம் வ தான்	ெகா ைம.	நாட் ைடய
அபிவி த்திைய	 ன்னி த்தி	எப்ேபா 	பார்த்தா ம்	சனாதிபதி
ேபசிக்ெகாண் க்கிறார்.	அவர்	அபிவி த்தி	என் 	ெசால்வெதல்லாம்



ெபா த் ைறகைள	பன்னாட் 	நி வனங்களிற் 	விற்ப ம்	தாள யாத	கடன்
ைமக் ள்	இலங்ைகைய	அமிழ்த்தி	வி வ ம்தான்	என	 ந்ைதய	பதிலில்

உங்களிற் ச்	ெசால்லியி க்கிேறன்.	
	
இந்த	மீள்வாழ் ,	அபிவி த்தி	ேபான்ற	ேபார்ைவக் ள்	சி பான்ைம	இனங்களின்
அரசியல்	பிரச்சிைனைய	 	மைறத் விட	அர 	 யற்சிக்கிற .	அர 	ஆதர ச்
சி பான்ைமக்	கட்சிகளின்	தைலவர்க ம்	இந்த	விடயத்தில்	அர க்
ஒத் ைழக்கிறார்கள்.	உண்ைமயில்	இன் 	மி ந்த	பலத்ேதா 	இ க் ம்
மகிந்தவின்	அரைச	எதிர்	ெகாள்வதற் ச்	சி பான்ைமயினரிடம்	ஒ 	அரசியல்
சக்திேயா,	தைலைமேயா	கிைடயா .	
	
������������������	�������	���������
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தீர்ெவன்ெறல்லாம்	கண் க்ெகட் ய	 ரத்தில்	ஏ ம்	கிைடயா .	இங்ேக
பிரச்சிைனதான்	இ க்கிற .	நாட் ன்	இைறைம	 றித்ேதா,	சி பான்ைம
இனங்களிற் 	நீதியான	தீர் 	கிைடக்க	ஒ 	ேநர்ைமயான	அரசியல்	ேவைலத்
திட்டத்ைத	உ வாக் வ 	 றித்ேதா	எந்த	அரசியல்	கட்சிக் ம்	அக்கைற
கிைடயா .	அதிகாரத் க் ம்	ெபா ச்	ெசாத் கைளக்
ெகாள்ைளய ப்பதற் மான	ெந ய	அரசியல்	 தாட்டத்ைதேய	அரசியல்	கட்சிகள்
நடத்திக்ெகாண் க்கின்றன.	சி பான்ைமயினரின்	கட்சிகள்,	ேஜ.வி.பி,
ெபா டைமக்	கட்சிகள்	எல்லாவற்ைற ம்	ேசர்த் த்தான்	ெசால்கிேறன்.	எைவ ம்
ேயாக்கியம்	கிைடயா .	கடந்த	வ டம்	வன்னியில்	இலங்ைக	அர 	மாெப ம்
இனப்ப ெகாைலைய	ெபா மக்கள்மீ 	கட்டவிழ்த் 	விட்டேபா 	எந்த	அரசியல்
கட்சி	மக்க க்காகப்	ேபசிய ?	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் 	 லிகைளக்
காப்பாற் வதற் 	மட் ேம	 த்த	நி த்தத்ைதக்	ேகட்ட .	
	
ட்டைமப் க் 	மக்கள்மீ 	அக்கைறயி ப்பின்	மக்கைள	வி விக் மா
லிகளிட ம்	ேகட் க் ம்.	இன்ைறக் 	நியாயம்	ேப ம்	சம்பந்தேனா,	மாைவ
ேசனாதிராசாேவா	அன் 	 லிகளிடம்	மக்கைள	வி விக் மா 	ேகாரிக்ைக
ைவக்கவில்ைலேய.	அன் ம்	அவர்கள்	நாடா மன்ற	உ ப்பினர்கள்	தாேன,
அவர்கள்	இலங்ைக	அர க் 	எதிராக	நாடா மன்றத்திேலா	ெவளியில்	மக்கைளத்
திரட் ேயா	எ வித	ேபாராட்டத்ைத ம்	நடத்தவில்ைலேய.	ஆகக்	 ைறந்த
நாடா மன்ற	உ ப்பினர்	பதவிகைளக்	 டத்	 றக்கவில்ைலேய.	இவர்கள்
இம் ைற ம்	நாடா மன்றத்திற் ச்	ெசன் 	எைத ம்	சாதிக்கப்ேபாவதில்ைல.
தமிழ்	மக்களிற்கான	உரிைமகைளப்	ெபற் க்	ெகா ப்பதற் 	இவர்களிடம்	எந்த
ேவைலத்திட்ட ம்	கிைடயா .	
	
ன் 	ஆ த	இயக்கங்களாயி ந் 	இன்ைறக் 	அரசியல்	கட்சிகளாக



மாறியி க் ம்	அைமப் களிட ம்	சி பான்ைமயினரின்	உரிைமகைள
ெவன்ெற ப்பதற்கான	எந்த	அரசியல்	ேவைலத்திட்ட ம்	கிைடயா .
அகதிக க் 	நிவாரணம்,	மீள் ேயற்றம்	என்பதற் 	அப்பால்	அைவ
அரசியல்ரீதியாக	 ன்ேன	ெசல்லத்தயாரில்ைல.	ம ப ம்	ெசால்கிேறன்
நிவாரண ம்	மீள்	 ேயற்ற ம்	அவசியமானைவதான்.	ஆனால்	சி பான்ைம
இனங்களின்	அரசியல்	உரிைமக ம்	மிக	 க்கியமானைவேய.	நிவாரணங்கைளப்
ெபற் க்ெகா ப்ப தான்	அரசியல்	கட்சிக ைடய	ேவைலெயன்றால்
தமிழர்க க் 	கட்சிகேள	ேவண் யதில்ைல.	ெசஞ்சி ைவச்	சங்கேம
தமிழர்களிற் ப்	ேபா மான .	இதில்	இன்ெனா 	நன்ைம ண் ,
ெசஞ்சி ைவச்	சங்கம்	ெவள்ைள	வானில்	ஆட்கைளக்	கடத் வதில்ைல.
ஆட்கைளக்	கடத்தி	ைவத் க்ெகாண் 	பணயத்ெதாைக	ேகட்ப மில்ைல,
பணயத்ெதாைக	கிைடக்காவிட்டால்	ெகால்வ மில்ைல.	
	
������	��������	����������	�������	������
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ஓர்	இட வைகப்பட்ட	எதிர்ப் 	அரசியல்	இயக்கம்	நமக் 	இன் 	மிக
அவசியமான .	அைத	எங்கி ந் 	ெதாடங் வ 	என்பெதல்லாம்	க ம்
சிக்கலான	பிரச்சிைனேய.	மாற் 	அரசியல்	ெசயற்பா கைள	ெகா ம்கரம்
ெகாண் 	அடக்கத்	தயங்காத	சர்வ	அதிகார ம்	ெபற்ற	மகிந்த	ராஜபக்சவின்
அரைச	எதிர்ப்ப ம்	அதற் 	எதிராக	மக்கள்திரைள	அணிதிரட் வ ம்	மிகக்
க னமான	பணிகேள.	இலங்ைக	அரைச	விமர்சிப்பவர்க ம்
பத்திரிைகயாளர்க ம்	இன் ம்	நாட்ைடவிட் த்	தப்பிேயா க்ெகாண் க்ைகயில்
மாற் 	அரசியல்	 ன்ென ப் 	என்ப 	இப்ேபாைதக் 	நைட ைறச்
சாத்தியமில்லாத 	ேபான் 	ேதாற்றமளிக்கலாம்.	அப்ப யானால்	எ தான்
சாத்தியம்	என்ற	ேகள்வியி க்கிறதல்லவா!	மகிந்த	ராஜபக்சவின்	அரேசா
அைணந் ேபாய்	அரசியல்	ெசய்வ தான்	 த்தியான	காரியம்	என் 	சில	தமிழ்
அறிவாளர்கள்	ெசால்கிறார்கள்.	அரேசா 	அைணந் ேபாய்	எைதச்	சாதித் விட

ம்?	வீதிகைளத்	தி த் வ ம்	 டாரங்கள்	அைமக்க	தகரங்கள்	ெபற் க்
ெகா ப்ப மா	அரசியல்	ெசயற்பா கள்?	இைவயா	ராஜபக்ச	அரசின்	தமிழ்
மக்க க்கான	தீர் கள்?	தாங்கள்	 த்தத்தில்	அழித்தவற்ைற	மக்களின்
வரிப்பணத்தில்	தங்கிநிற் ம்	அரசாங்கம்	ம ப ம்	ெசப்பனி வ 	மிகச்
சாதாரணமான	ெசயல்.	இைத	அரசின்	சாதைனயாக ம்	க ைணயாக ம்
ெகாண்டா பவர்கைள	என்ன	ெசால்வ !	
	
ேசாசலிஸப்	 ரட்சி	ேபான்ற	கன கள்	 றித்ெதல்லாம்	நான்	ேபசவில்ைல.
சனநாயகேம	அற்ற	பயங்கரவாத	அரைச	எதிர்த் 	இட 	அரசியைலக்
கட் யைமப்ப 	 றித்ேத	நான்	ேப கிேறன்.	இ 	சாத்தியமில்லாமல்	 ட
இ க்கலாம்.	ஆனால்	இனவாத	அரசின்	கால்கைள	நக் வ ம்,	அபிவி த்தி,



னரைமப் 	என்ற	ெபயர்களில்	சி பான்ைம	இனங்களின்	உரிைம	ேகாரிய
அரசியைல	க ைண	ேகாரிய	அரசியலாய்	சிைதப்ப ம்தான்	இலங்ைகயில்
சாத்தியெமன்றால்	நான்	சாத்தியமற்றைதேய	ேதர்ந்ெத க்க	வி ம் கிேறன்.
சாத்தியமா ம்	தீைமையவிட	சாத்தியமாகாத	நன்ைம	எப்ேபா ேம	சிறந்த .	
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ஈழத்ைதப்	ெபா த்தவைர	ஆதிக்கசாதியினர்	எப்ேபா ேம	எல்லாவற்றி ம்
சாதிைய	 ன்னி த்திேய	ெசயற்ப கிறார்கள்.	ெவளிப்பைடயான	சாதிச்
சங்கங்கள்	அவர்களிடம்	இல்லாவிட்டா ம்	அரசியல்,	ெபா ளியல்,	கல்வி,	மதம்
என	அைனத் 	ச க	நி வனங்க ம்	அவர்கள்	வசேம	உள்ளன.	அங்ேக
ஒவ்ெவா 	நி வனங்க ம்	மைற கமான	ஆதிக்கசாதியச்	சங்கங்கேள.
கலிடத்தில்	 ட	இந் க்ேகாயில்க ம்	ெப ம்பாலான	ஊர்ச்	சங்கங்க ம்	பைழய
மாணவர்	சங்கங்க ம்	மைற கமான	ஆதிக்கசாதிச்	சங்கங்கேள.	
	
ஆனால்	அேத	ஆதிக்கசாதியினர்;	சாதிெயாழிப்ைப	 ன்னி த் ம்	தலித் கள்
அைமப்பானால்	தலித் களின்	அைமப் கள்	மீ 	சாதிச்	சங்கங்கள்	என்ற
த்திைரையக்	 த் கிறார்கள்.	ஆதிக்கசாதியினர்	சாதியத்ைதப்	பா காக்க

அைமப்பாகிறார்கள்.	தலித் கள்	சாதியத்ைத	ஒழிக்க	அைமப்பாகிறார்கள்.
இன்ைறய	‘சி பான்ைமத்	தமிழர்	மகாசைபேயா’,	‘தலித்	ச க	ேமம்பாட்
ன்னணிேயா’	சாதிச்	சங்கங்கள்	இல்ைல.	அைவ	ஒ 	தனித்த	சாதிக்கான

அைமப் கள்	இல்ைல.	அைவ	தீண்டாைமக் 	உட்பட்ட	அைனத் 	சாதிகைள ம்
இைணத் ச்	ெசல்வதற்கான	அைமப் கேள.	
	
ெவள்ளாளர்கள்,	பார்ப்பனர்கள்	ேபான்ற	ஆதிக்கசாதி	அறி ஜீவிகள்	இப்ேபா
தங்கைளத்	தலித்	அைமப் கள்	 றக்கணிப்பதாக	 க் ச்	சிந்த
ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள்.	சாதிெயாழிப்பில்	தங்க க் ம்
அக்கைறயி க்கிறெதன் ம்	அைதத்	தலித் கள்	 ரிந் ெகாள்ள	ம க்கிறார்கள்
என் ம்	அவர்கள்	ெசால் கிறார்கள்.	அவ்வாறான	அக்கைற ள்ளவர்களிற்
தலித் களிடம்	ெசால்வதற் 	ஏ மில்ைல.	ஏெனனில்	தலித் கள்	சாதி	இழி
நீங்கேவண் ம்	என்ற	உணர்ைம டேன	இ க்கிறார்கள்.	இந்த	ஆதிக்கசாதியினர்
தங்கள்	ெசாந்தச்	சாதியினரிடத்தில்	சாதியத்திற் 	எதிரான	பிரச்சாரத்ைதச்
ெசய்யட் ம்.	அைதச்	ெசய் 	 க்கேவ	அவர்களிற் 	ஆ ள்	ேபாதா .	தங்கள்
ெசாந்தச்	சாதியினரிடம்	ேநர யாக ம்	மைற கமாக ம்	ெசயற்ப ம்	சாதியச்
சங்கங்கைள	அவர்கள்	ஒழிக்க	 யற்சி	ெசய்யட் ம்.	அதன்பின் 	தலித் கள்



ைவத்தி ப்ப 	சாதியச்	சங்கமா	அல்ல 	சாதிெயாழிப் ச்	சங்கமா	ேபான்ற
விவாதங்களில்	அவர்கள்	ஈ படலாம்.	
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எ த்ைத	அங்கீரிப்பதில்ைல	என்ற	 ற்றச்சாட்ேட	அங்கீகாரத்ைத
எதிர்பார்ப்பதால்தாேன	வ கிற .	என்ைனப்ெபா த்தவைர	அங்கீகாரத்ைத
எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தால்	ஒ 	பயி ம்	பண்ண	 யா 	என் தான்
க கிேறன்.	என் ைடய	எ த் கள்	நிராகரிப் கைளேய	அதிகம்
ெபற்றி க்கின்றன.	‘ ேராகி’,	‘அரசாங்கக்	ைகக் லி’	என் 	எத்தைன	பட்டங்கள்
என்மீ 	 மத்தப்பட்டன.	ம றத்தில்	‘ெகாரில்லா’	ெவளியானேபா 	அ 	 லிகள்
ஆதர 	நாவல்	என் 	கற் றா,	எம்.ஆர்.	ஸ்டாலின்	ேபான்றவர்கள்	விமர்சித்தார்கள்.
‘அய்ந் 	சதத்திற் ம்	ெப மதியில்லாத	பிரதிய ’	என் 	எ தினார்	கற் றா.
ஊடகப்	பலத்ைதத்	தங்கள்	ைகயில்	ைவத்தி க் ம்	தமிழ்த்	ேதசியவாதிக ம்
அவர்கள 	ஊடகங்க ம்	என் ைடய	எ த் கைள	‘ ேராகி’	என்ற	ஒ
ெசால்லினால்	நிராகரித் ச்	ெசன்றனர்.	இதனால்	எனக் 	எந்த	நஷ்ட ம்
கிைடயா .	இலக்கியத்தின்	ேநாக்கம்	அங்கீகாரத்ைதக்	ேகா வதாக
இ க்கக் டா .	அங்கீகாரத்ைத	ேநாக்கி	எ த	ஆரம்பித்தால்	அங்ேகேய	சமரசம்
ெதாடங்கி	வி ம்.	அதன்பின் 	அங்ேக	இ ப்ப 	இலக்கியமல்ல.	அங்ேகயி ப்ப
அங்கீகாரம்	ேகாரிய	ெவ ம்	விண்ணப்பம்	மட் ேம.	நான்	என 	 ல்க க்
ன் ைர	 டப்	ெப வதில்ைல.	எனக் 	அந்த	அங்கீகாரம் ட

ேவண் யதில்ைல.	இைதெயல்லாம்	நான்	எேதா	பைடப் த்	திமிரினால்	ேப வதாக
நீங்கள்	தய 	ெசய் 	க தக்	 டா …நான்	இலக்கியத்ைத	உச்சமான
அழகியேலா 	எ கிறேனா	இல்ைலேயா	நான்	உண்ைமைய	எ கிேறன்.	அைத
மட் ேம	எ கிேறன்.	என் ைடய	அரசியல்	க த் கைளப்	பரப் ைர	ெசய் ம்
ஆனால்	அளவில்	சற் ப்	ெபரிதான	 ண் ப்	பிர ரங்களாகேவ	நான்	என
கைதகைளக்	க கிேறன்.	அந்த	அரசியற்	க த் கள்	ெப மளவில்	நிராகரிப்ைப
ெபறக் யைவ	என் 	ெதரிந்ேத	நான்	எ கிேறன்.	அதனால்	அங்கீகாரம்	ஒ
பிரச்சிைனேய	கிைடயா .	கிைடத்தால்	மகிழ்ச்சி,	அவ்வள தான்.	அதற்காக
இந்தியாவில்	அங்கீகரிக்கிறார்களில்ைல,	இங்கிலாந்தில்
அங்கீகரிக்கிறார்களில்ைல	என் 	ஒ 	பைடப்பாளி	 லம்பிக்	ெகாண்டா	இ ப்ப .
என்னயி 	அ ணித்தனம்!	பைடப்பாளி	என்றால்	ஒ 	‘கட்ஸ்’	ேவண்டாமா!	
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லம்ெபயர்	இலக்கியத்தின்	ைமயம்	என	 ன்னர்	பிரான்ைஸச்	ெசான்னார்கள்.
அப்ப ெயா 	ைமயம்	இ ந்தி ந்தால்	அ 	இப்ேபா 	கனடா க்
நகர்ந்தி க்கிற 	என் 	க கிேறன்.	 .ேச.தமிழன்,	பிரதீபா,
அ ண்ெமாழிவர்மன்,	ெமலிஞ்சி த்தன்	என் 	வாசிப்பி ம்	எ த்தி ம்	தீவிர
ஈ பா ைடய	இைளய	தைல ைறெயான் 	அங்கி க்கிற .	அ. த் லிங்கம்,
ெசழியன்,	ெசல்வம்	அ ளானந்தம்,	ேசரன்,	 மதி	 பன்,	சக்கரவர்த்தி,
ெஜயகரன்,	ேதவகாந்தன்,	தி மாவளவன்	ேபான்றவர்க ம்	ெதாடர்ந்
எ திக்ெகாண் க்கிறார்கள்.	
	
கலிட	இலக்கியம்	ேதக்கநிைலைய	அைடந்தி க்கிற 	என்
ெசால்பவர்க ண் .	எனக் 	அந்தக்	க த்தில்	உடன்பா 	கிைடயா .
ற்ேபாக் 	இலக்கியம்,	 ய	இலக்கியம்	என்ற	இ 	வைககைளத்தான்	நீண்ட

நாட்களாகப்	 கலிடத்தில்	எ திக்ெகாண் ந்தார்கள்.	இப்ேபா
ெப ங்கைதயாடல்களின்	வன் ைறையப்	 ரிந் ெகாண் 	விளிம் நிைலகைள
ன்னி த்திய	பிரதிகள்	உ வாகி	வ கின்றன	என்ேற	க கிேறன்.	தமிழ்த்

ேதசியக்	க த்திய ம்	 லிகள்	மீதான	அச்ச ம்	 கலிட	இலக்கியத்ைத
ஆட் ப்பைடத்த	காலத்தில்	அரசியல்	சரி ம்	 ணி ேம	எ வதற்கான
ன்நிபந்தைனயாகப்	 கலிட	இலக்கியத்திற் 	இ ந்த .	இலக்கிய	அழகியலின்

மதிப்பீ களின்ப 	நம 	பிரதிகள்	ெகாஞ்சம்	 ன்ேன	பின்ேன	இ ந்தா ம்	ஓர்
ெகா ரமான	அடக் ைற	நிலவிய	காலத்தில்	அைத	சமரசமின்றி	எதிர்த்
நின்ற 	என்ற	ெப ைம	 கலிட	இலக்கியத்திற் 	உண் .	இப்ேபா 	அந்த
அடக் ைற ம்	அற் ப்ேபான	 ழலில்	 கலிட	இலக்கியம்	ேம ம்	தைழத் வ ம்
என்ேற	எதிர்பார்க்கிேறன்.	
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எனக் த்	திைரப்படக்	கைல	 றித்த	ேகாட்பா கேளா	காட்சி	ஊடக	 ட்பங்கேளா
ெதரியா .	சர்வேதசச்	சினிமாக்கள்	 றித் ப்	ேபாதிய	பரிச்சய ம்	எனக் க்
கிைடயா .	நான்	எ திய	திைரப்பட	விமர்சனங்கள்	திைரப்படக்	கைலைய
ைமயப்ப த்தியைவயல்ல.	அந்தத்	திைரப்படங்கள்	திைரப்படத்திற் ப்	 றம்பாக
உ வாக்கிய	அரசியல்	உைரயாடல்கைள	ைமயப்ப த்திேய	நான்	அந்த
விமர்சனங்கைள	எ திேனன்.	எனி ம்	இப்ேபா 	சரமாரியாக	இலக்கிய
இதழ்களி ம்	இைணயங்களி ம்	எ தப்ப ம்	சினிமா	விமர்சனங்கைளப்



ப க்ைகயில்	ேமத்தாவின்	வரிகள்	என்	ஞாபகத்திற் 	வ கின்றன.	“நா
இப்ேபா 	இ க் ம்	நிைலையப்	பார்த்தால்	நாங்கேள	ம ப ம்	நாடாளலாம்	என்
நிைனக்கிேறாம்”	எனச்	ெச ப் ச்	ெசான்னதாக	அந்தக்	கவிைத	இ க் ம்.	நான்
ட	‘அங்கா த்	ெத ’	சி. .க் ச்	ெசால்லிவிட் க்கிேறன்,	கிைடத்த ம்

விமர்சனம்	எ திவிட	ேவண் ய தான்.	
	
ெபா வாக	இலக்கியத்தில்	ஒ வைர	இன்ெனா வர்	எ த்தால்
காலிபண்ணிவி வ 	என்ப 	நடவாத	ஒன் .	ஆனால்	அைத	நடத்திக்	காட் யவர்
சா 	நிேவதிதா.	 ன் 	தமிழ்	இலக்கிய	இதழ்களில்	ெதாடர்ந் 	ேமாசமான
திைரப்பட	விமர்சனங்கைள	எ திவந்த	ேபராசிரியர்	அ.ராமசாமிைய	அைதவிட
ேமாசமான	திைரப்பட	விமர்சனக்	கட் ைரகைள	எ திக்	காலிபண்ணியவர்	சா
நிேவதிதாேவ.	‘ ’,	‘பச்ைசக்கிளி	 த் ச்சரம்’	ேபான்ற	படங்க க் 	சா
நிேவதிதா	எ திய	விமர்சனக்	கட் ைரகைளப்	ப க் ம்	ஒ வர்	தமிழ்த்
திைரப்படங்கைளவிட	அைவ	 றித்த	விமர்சனக்	கட் ைரகள்
ப ேகவலமாயி ப்பைதத்	ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.	
	
எனக் ம்	சினிமாவிற் மான	ெதாடர் 	நிரம்ப ம்	உணர் ர்வமான .	மிக ம்
பின்தங்கிய	ஒ 	தீவில்	வளர்ந்தவன்	நான்.	எங்கள்	கிராமத்தில்	எ ப களில்
நாங்கள்	எல்ேலா ம்	ெகாஞ்சம்	‘அ ைமப்ெபண்’	எம்.ஜி.ஆர்.	ேபாலத்தான்	அங்ேக
வளர்ந் ெகாண் ந்ேதாம்.	கட ள்,	சாதியம்,	வ ைம,	ெபண்கள்
கணவன்மார்களால்	வைதக்கப்ப வ 	எல்லாேம	இயற்ைகயானைவ,
மாற்ற யாதைவ	என்ற	மனநிைலதான்	எங்க க்கி ந்த .	இைத	ம த் ப்	ேபச
அங்ேக	யா மில்ைல.	பத்திரிைககள்	ப க் ம்	வழக்கெமல்லாம்	அங்ேக
கிைடயா .	ெகாம் னிஸ்ட்	கட்சிகளின்	கால்கள்	இந்த	2010வைர	என
கிராமத்ைத	மிதித்தேதயில்ைல.	
சாதி	ஒழிக்கப்பட	ேவண் ய ,	பணக்காரன்	ஏைழையச்	 ரண்டக் டா ,	தாைய
மதிப் ச்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என் 	எனக் 	எம்.ஜி.ஆரின்	படங்கேள	 தன்	 தல்
ெசால்ல	நான்	ேகட்ேடன்.	‘கட ள்	இறந் விட்டார்’	என	நீட்ேஷ	ெசான்னாராம்.
ஆனால்	எனக் 	அைத	 தலில்	கைலஞர்	க ணாநிதிதான்	ெசான்னார்.
கிராமத்தின்	தி மண	வீ களில்	கட்டப்பட்ட	ஒலிெப க்கிக்	 ழாய்களின்	வழிேய
வந்த	கைலஞரின்	திைரப்பட	வசனங்கேள	கட ள்	இல்ைலெயன் 	எனக்
தலில்	அறிவித்தன.	‘பராசக்தி’,	‘மேனாகரா’,	‘ரத்தக்	கண்ணீர்’	ேபான்ற

படங்களின்	வசனங்கைளச்	 க்கி	ஒ மணிேநர	ஒலிநாடாவில்	பதி ெசய்
ஒலிபரப் வார்கள்.	அைத	ஒலிச்சித்திரம்	என்ேபாம்.	ேமேல	ெசான்ன	ஒலிச்
சித்திரங்க டன்	‘வீரபாண் ய	கட்டப்ெபாம்மன்’,	‘தி விைளயாடல்’,
‘வசந்தமாளிைக’	ேபான்ற	படங்களின்	வசனங்கள்	எனக் 	அப்ேபா 	தைலகீழ்
பாடம்.	எம்.ஜி.ஆரின்	தனிப்பாடல்கள்	எல்லாேம	கைரந்தபாடம்.	எந்தப்
படெமன்றா ம்	ரசித் ப்	பார்த்ேதன்.	எந்தப்	பாடெலன்றா ம்	மன கிக்
ேகட்ேடன்.	இன் வைர	அந்தப்	பழக்கம்	என்னில்	ெதாடர்கிற .	இப்ேபா 	ரசித் ப்



பார்க்கிேறன்	என் 	ெசால்ல	 யாவிட்டா ம்	சகித் க்ெகாண் 	பார்க்கிேறன்.
ஏதாவ 	ஒ 	படத்ைத	பார்க்கத்	தவறிவிட்டால்	மன 	பதற்றமாகிவி கிற .
அந்தப்	படத்தில்	ஏதாவ 	ஒ 	நல்ல	அம்சமி ந் 	நான்	தவறவிட் விட்டால்	என்ன
ெசய்வ 	என்ற	பதற்றம .	
	
ெவ மேன	படங்கள்	பார்ப்பேதா 	நி த்திக்	ெகாள்வ மில்ைல.	திைரப்பட
ந கர்கள்,	பாடகர்கள்,	ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள்	 றித்த	விபரங்கைள ம்	என
ைள	எப்ப ேயா	 ல்லியமாகத்	திரட் 	ைவத் க்ெகாள்கிற .	ப க் ம்	ஒ

கவிைதேயா,	அரசியல்	கட் ைரேயா	அ த்த	சில	நாட்களிேலேய
மறந் ேபாைகயில்	இந்த	விபரங்கள்	மட் ம்	என்	மண்ைடயிேலேய	அழியாமல்
தங்கிவி கின்றன.	இளைமயில்	கல்வி	சிைலயில்	எ த்ெதன் 	நம்	 ன்ேனார்கள்
ம்மாவா	ெசான்னார்கள்.	

	
தமிழ்த்	திைரப்பட	வரலாற்றில்	திராவிட	இயக்கத்தினர்	திைரப்படத் ைறயில்
இயங்கிய	காலத்ைதேய	நான்	உச்சமான	காலம்	எனச்	ெசால்ேவன்.	திராவிட
இயக்கத்தினரின்	சினிமா ம்	இலக்கிய ம்	ஒ 	வரலாற் க்	கைற	என்
ெசால்பவர்கேளா 	எனக் 	உடன்பா 	கிைடயா .	அைவ	வரலாற்றின்	ெகாைட
என்ேற	நான்	ெசால்ேவன்.	தந்ைத	ெபரியார்	ேபால	“சினிமாைவ	ஒழித்தால்தான்
நா 	உ ப்ப ம்”	என்பவர்கள்	சினிமாைவத்	திட் ம்ேபா 	ேசர்த் 	திராவிட
இயக்கத்தினரின்	சினிமாைவ ம்	திட் னால்	 ரிந் ெகாள்ள	 ம்.	ஆனால்
இன்ைறய	வணிகச்	சினிமாக்கைளப்	பாராட் 	விமர்சனங்கள்	எ பவர்களிற் ம்
அந்தச்	சினிமாக்களில்	பங்ெக ப்பவர்	க க் ம்	திராவிட	இயக்கத்தினரின்
சினிமாைவக்	 ற்றஞ்	ெசால்ல	எந்த	அ கைத ம்	கிைடயா .	
	
திராவிட	இயக்கத்தின க் ப்	பிற 	இயக் னர்	பாரதிராஜாவின்	பங்களிப்ேப
தன்ைமயான .	‘பதினா 	வயதினிேல’	படத்தில்	தமிழ்	வாழ்ைவ ம்	பண்பாட் க்
கைள ம்	ெந ங்கிவந்தவர்	‘கிழக்ேக	ேபா ம்	ரயில்’-ல்	கைதநாயகனாக	ஒ
தி த் ம்	ெதாழிலாளிைய	சித்திரித் 	சாதிய	ஒ க் ைறைய

ைமயப்ப த்தி	அன்ைறக்கான	திைர	அழகியேலா 	படத்ைத	உ வாக்கியி ந்தார்.
‘அைலகள்	ஓய்வதில்ைல’,	‘க த்தம்மா’	என் 	ச கப்	பிரச்சிைனகைள
ைமயப்ப த்தி	அவர்	படங்கைள	உ வாக்கியி க்கிறார்.	அவைர	இன் ம்	தாண்ட

யாமல்	தமிழ்ச்	சினிமா	சடமாகக்	கிடக்கிற 	என்ப தான்	என்	மதிப்பீ .	
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இெதல்லாம்	ஒ 	க த்தா	ெபௗஸர்?	 ப்ப 	என்பெதல்லாம்	ஒ 	 ற்றச்சாட்டா?



எனக் ம்தான்	 க்காதாவர்கைளப்	பார்த்தால்	பாவமாக	இ க்கிற .	ஆனால்
அைத	நான்	 ற்றச்சாட்டாகச்	ெசால்ல	 மா?	இெதல்லாம்	அவரவர்	தனிப்பட்ட
வி ப்பங்கள்.	நான்	 த் விட் 	மற்றவர்கைளத்	ெதாந்தர 	ெசய்யாதவைர
மற்றவர்களிற் 	என்	 ப்பழக்கத்ைத	விமர்சிக்க	எந்த	உரிைம ம்	கிைடயா .
ேபாைதயில்	உணர் கள்	மிைகயாகத்	 ண்டப்ப வ 	உண்ைமேய.	ேபாைதயால்
ேகாபம்,	ெவ ப் ப்	ேபான்ற	உணர் கள்	மட் மல்ல	அன் ,	நட் ,	காதல்	ேபான்ற
நல் ணர் க ம்	மிைகயாகத்	 ண்டப்ப கின்றன.	நாம்	எந்தப்	பக்கத்தில்
என்ப தான்	ேகள்வி.	நான்	எல்ேலா ைடய	மகிழ்ச்சிைய ம்	க திக்	 ப்பவன்.	
	
“ஒ வன்	மற்றவன்	தன்னிடம்	எப்ப 	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற
வி ம் கிறாேனா	அைதப்	ேபான்ேற	அவ ம்	மற்றவர்களிடம்	நடந் ெகாள்வ
தான்	ஒ க்கமா ம்”	என்பார்	தந்ைத	ெபரியார்.	இைதத்	தவிர்த் 	காதல்,	பா ற
ேபான்றைவ	உட்பட	எனக் 	எவ்விதமான	ஒ க்கம்	சார்ந்த	மதிப்பீ க ம்
கலாசாரத்	தைளக ம்	கிைடயா .	என 	எ த் 	ஆ ைமையப்	ெபண்கள்
மீதான	கவர்ச்சி	வைலயாகக்	ெகாண் க்கிேறன்	என்பெதல்லாம்	க த்ேதா
விமர்சனேமா	கிைடயா .	அைவ	அ வ க்கத்தக்க	இன் ம்	ெசான்னால்
ெபண்கைள	ெவ ம்	பண்டங்களாய்	மதிப்பி ம்	ெகா ப்ெப த்த	ேபச் க்கள்.	இ
உயிரிக க் 	இைடேயயான	உற 	அவர்கள 	தனிப்பட்ட	ேதர் .	இதில்	மதம்,
சட்டம்,	கலாசாரம்	ேபான்றவற்றிற் 	எந்த	ேவைல ம்	கிைடயா .	இலக்கிய
விமரிசனம்	இ வர 	உறைவக்	கண்காணிக் ம்	நாட்டாைமத்தனத்திற் ச்
சரிந்தி ப்ப 	ேகவலம்.	
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ஈழத்ைதப்	ெபா த்தளவிேலா	அல்ல 	நான்	வா ம்	பிரான்ஸிேலா	இஸ்லாமிய
அ ப்பைடவாதம்	என்ற	பிரச்சிைன	 லமாகக்	கிைடயா .	இந்த	இ
இடங்களி ம்	இஸ்லாமியர்கள்	மதத்தின்	ெபயரால்	க ைமயாக
ஒ க்கப்ப கிறார்கள்	என்பேத	உண்ைம.	அ ப்பைடவாதம்	என்ப 	எந்த
மதத்திடமி ந் 	வந்தா ம்	அ 	க ைமயாகக்	கண் க்கப்பட	ேவண் ய ம்
எதிர்க்க	ேவண் ய மா ம்.	நம 	 ழைலப்	ெபா த்தவைர	சாதியத்தின்
அ ேவராக	இ க் ம்	இந் மதத்ைத	எதிர்ப்பதற்ேக	நான்	 ன் ரிைம
ெகா க்கிேறன்.	அேதேபால	நான்	பிறந்த	கத்ேதாலிக்க	மத ம்	சாதியால்

வ மாக	உள்வாங்கப்பட்ட	மதமாகேவ	உள்ள .	ஈழத்ைதப்	ெபா த்தளவில்
இந் 	மதத்திற் ம்	கத்ேதாலிக்க	மதத்திற் ம்	ேவ பா கள்	ஏ மில்ைல.
இரண் ேம	சாதியத்ைதக்	காப்பாற் ம்	அதிகார	நி வனங்கேள.	ஒ



மார்க்ஸியவாதியாக	நான்	கட ள்	நம்பிக்ைகயற்றவன்	என்ற	ேபாதி ம்
சாதியத்ைத	ஏற் க்	ெகாள்ளாத	மார்க்கங்கள்	என்றவைகயில்	எனக்
ப த்தத்தின்மீ ம்	இஸ்லாம்மீ ம்	ஈ பா க்கிற .	
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இஸ்லாமிய	ச கத்தில்	கைடப்பி க்கப்ப ம்	ெபண்கள்	மீதான	அடக் ைறகள்
இன்ைறய	மனித	வி மியங்களிற் 	ஒவ்வாதைவ.	 கத்திைர	இ வைதெயல்லாம்
கலாசாரம்	அல்ல 	தனித்த	இனக் 	வழக்கங்கள்	என்ெறல்லாம்	ெசால்லி
நியாயப்ப த் வைத	என்னால்	ஏற் க்ெகாள்ள	 யவில்ைல.	சில	ஆபிரிக்க
இனக் க்களிடம்	ெபண்கைள	பாலியல்ரீதியாக	அடக்கிைவக்க
ெபண் ப்பின்	கிளிட்ேடாரிஸ்	ப திையத்	 ண் த் வி ம்	வழக்கமி க்கிற .
பிரான்ஸில்	 ேயறி	வா ம்	அந்த	இனக் ைவச்	ேசர்ந்தவர்கள்	 ட	அைதச்
ெசய் ெகாள்கிறார்கள்.	பிரஞ் 	அரசாங்கம்	அந்த	வழக்கத்ைதத்
தண்டைனக் ரிய	 ற்றமாக	அறிவித் ள்ள .	பிரஞ் 	அரசாங்கம்
வரலாற் ரீதியாகேவ	ஆபிரிக்க	–	இஸ்லாமிய	விேராத	அர தான்.	இதற்காக
அவர்கள்	இயற்றிய	கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் த்	தைடச்	சட்டம்	தவெறன் 	ெசால்ல

மா?	அவ்வைகயான	 ண் ப் 	ஆபிரிக்க	இனக் க்களின்	கலாசாரம்
என் 	ெசால்லி	நாம்	நியாயப்ப த்த	 மா?	அவ்வா 	பார்த்தால்
சாதிப்பா பா ,	 ழந்ைத	மணம்,	ேதவதாசி	 ைற	என்பைவையல்லாம்
கலாசார ம்	மர ம்தாேன.	ஒ 	இனக் வின்	அல்ல 	மதக் வின்
கலாசாரத்திேலா	மரபிேலா	அந்நியர்கள்	தைலயீ 	ெசய்யக்	 டா 	எனச்ெசால்லி
அவற்ைறக்	ேகட் க்ேகள்வியில்லாமல்	விட் 	ைவக்கலாமா?	
	
பிரான்ஸில்	வா ம்	பல	இலட்சக்கணக்கான	இஸ்லாமியப்	ெபண்ககளில்
கத்திைர	அணிபவர்கள்	ஒ 	வி க்கா க் ம்	 ைறவாகேவ	இ ப்பார்கள்	என

நிைனக்கிேறன்.	அவ்வாறானால்	 கத்திைர	அணியாத	ெப ம்பான்ைமயினர்
மார்க்க	விேராதிகளா?	மர ,	கலாசாரம்	எல்லாேம	ஆண்களால்	கற்பிக்கப்பட்டைவ.
ஆண்களால்	சட்டமாக்கப்பட்டைவ.	மர ம்	கலாசார ம்	ஆண்களால்	ெபண்கள்மீ
மத்தப்பட்டைவேய	தவிர	ெபண்களின்	க த்ெதா மிப் டன்

ஏற்ப த்தப்பட்டைவயல்ல.	ஒ 	ச கத்தில்	உள்ள	உள்	ஒ க் ைறகள்	மீ
உள்ளி ந்ேத	ேபாராட்டம்	நடத்தப்ப வ தான்	மிகச்	சரியாக	இ க் ம்.	அதற்காக
ெவளியிலி ந் 	ைவக்கப்ப ம்	விமர்சனங்கள்	எப்ேபா ேம	சரியற்றைவ	என
ஆகிவிடா .	
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நான்	பிள்ைள	 ட் ,	வீ 	வாசல்	எனப்	ெபா ப் களற்ற	மனிதன.்	என
ேதைவக ம்	மிகக்	 ைறவானைவ.	அவ்வப்ேபா 	ேவைலக் ச்	ெசல்வ ,
ேவைலக் ச்	ெசல்லாதேபா 	ேவைலயிழப் க்	காப்பீட் ப்	பணத்தில்	வாழ்வ
என் 	 த் மதிப்பாக	வாழ்கிேறன்.	அதனால்	வாசிக்க ம்	எ த ம்	பயணங்கள்
ெசய்ய ம்	எனக் 	ேநரங்கள்	கிைடக்கின்றன.	
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நான்	அரசியல்	அகதிக்கான	கட ச்சீட்ைடேய	ைவத்தி க்கிேறன்.	அந்தக்
கட ச்சீட் டன்	நான்	சட்டப்ப 	இலங்ைகக் ள்	 ைழய	 யா .	ேவ வழிகளில்
இலங்ைகக் 	ேபாக	 யற்சிக்கலாம்தான்.	ஆனால்	என 	பா காப் க்	 றித்த
அச்சங்கள்	எனக் 	இ க்கின்றன.	 த்தம்தான்	 ந்தி க்கிற .	ஆனால்
கடத்தல்க ம்	ெகாைலக ம்	இன்ன ம்	நடந்தப ேயதான்	உள்ளன.	ராஜபக்ச
அரசாங்கம்	 லிகளின்	பயங்கரவாதத்ைதத்தான்	 த் 	ைவத்தி க்கிற .
ஆனால்	அரசின்	பயங்கரவாத ம்	அரேசா 	இைணந் 	ெசயற்ப ம்	தமிழ்	ஆ த
இயக்கங்களின்	பயங்கரவாத ம்	இன்ன ம்	அங்ேக	இ க்கின்றன.
வயதாகிறதல்லவா!	இளைமயிலி ந்த	 ணி ம்	சாகசங்களின்	மீதான	வி ப் ம்
வரவர	எனக் க்	 ைறந் ெகாண்ேட	வ கின்றன	ெபௗசர்.	
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மேலசியத்	தமிழ்	இலக்கியப்	பரப்பில்	 ப் டன்	இயங்கிக்ெகாண் க் ம்
இைளஞர்களின்	அைடயாளம்	ம.	நவீன்.	கவிைத,	சி கைத,	நாவல்,	பத்தி	எ த்
என	இைடயறா 	எ திக்ெகாண் க் ம்	நவீன்	‘வல்லினம்’	(vallinam.com.my)
இைணய	இதழின்	ஆசிரியராக ம்
‘ க	வ	ரி’	எ ம்	மாத	த்திற் 	இ 	 ைற	ெவளிவ	 ம்	இத	ழின்
ஆசிரியராக மி க்கிறார்.	‘வல்லினம்’	பதிப்பகத்தின்		 லம்	மேலசியத்	தமிழ்
எ த்தாளர்களின்	 ல்கைள ம்	ெவளியிட் 	வ கிறார்.	இந்த		ஆண் த்
ெதாட	க்க	த்தில்	சிலாங் ர்	மாநில		அர	சால்	வழங்கப்ப	ட்ட		தமிழ்	ெமாழிக்கான
‘இள	ம்	க	விஞ	ர்	வி ’		நவீ க் க்	கிைடத்த	 .	‘தாமான்	ெமலாவாத்தி’	
த	மிழ்ப்ப	ள்ளியில்	த	மிழ்	ஆசிரிய	ராக	ப்	பணிெசய் ம்	நவீ டனான	இந்	ேநர்காணல்
மின்னஞ்ச டாக ம்	ெதாைலேபசி	வழிேய ம்	நிகழ்த்தப்பட்ட .	
	
–	ேஷாபாசக்தி	
18.07.2010

நான்	பிற	ந்த	 	மேலசியாவின்	‘ெகடா’	மாநில	த்தில்.	4-
ஆம்	 ற்றாண் 	ெதாடங்கி	20-ஆம்	 ற்றாண் 	வ	ைர
ெகடா	மாநில	த்தின்	ஒ 	ப	 தியில்	(க	டார	ம்)	க	ட	ல்	வ	ழி
வாணிப	ம்	ந	ட	ந்த	தற்கான		சான் க	ள்	உள்ள	ன.	இந்
ம	த	ம்,	ெபௗத்த	ம்,	ச	ம	ண		ம	த	ம்	ேபான்ற	ைவ	அங்
இ ந்த	த	ற்கான		த	ட	ய	ங்க	 ம்	சிைலக	 ம்
சிவ	லிங்க	ங்க	 ம்	இன் ம்	அர	சால்	ேவ 	வ	ழியில்லாம	ல்
‘ ஜாங்	ப	ள்ள	த்தாக் ’	எ ம்	இட	த்தில்	காட்சிக்
ைவக்க	ப்ப	ட் ள்ள	ன	.	ேசாழ		ம	ன்ன	ன்	ப	ைடக	ள்	அங்
வ	ந்த	தாக	 ம்	த	க	வ	ல்	உள்ள	 .	பண்ைடக்	காலத்தில்
த	மிழ்	ெமாழி	அங் 	 ழக்க	த்தில்	இ ந்த	த	ற் ம்

சான் க	ள்	உண் .	ெகடா	மாநில	த்தில்	உள்ள	வ	ர்க	ள்	ெபா வாக	ேவ
த	மிழ்ெமாழியி ம்	இல	க்கிய	த்தி ம்	ஆ ைம	மிக்க	வ	ர்க	ளாக		உள்ள	த	ற்
இம்ம	ண்ணின்	வ	ர	லாற் த்	த	ன்ைமையக்	கார	ண	மாக	க்	 வ	தால்	ம	ட் ேம
இத்த	க	வ	ைல	இங் 	ப	தி 	ெசய்கிேறன்.	எம்.ஏ.இள	ஞ்ெசல்வ	ன்,	மா.ச	ண் க	சிவா,
சீ. த் சாமி,	ேகா. ண்ணிய	வான்,	 வ	ராஜ	ன்,	சிவா	ெபரிய	ண்ணன்	ேபான்ற	பல
எ த்தாள	ர்க	ள்	பிற	ந்த		மாநில	ம்.	



	
அம்மாநில	த்தில்	‘ னாஸ்’	எ ம்	சிற் ரில்	இன் 	 மாக		இல்லாம	ல்
ேபாய்விட்ட		ெசட் 	க	ம்ப	த்தில்	எங்க	ள்	வீ .	என	க் 	விப	ர	ம்	ெதரிந்த		நாள் த	ல்
அப்பா	ப	ல்ேவ 	ேவைலக	ைளச்	ெசய் ள்ளார்.	அைனத் ம்	சி 	சி 	வ	ணிக	ம்
ச	ம்ப	ந்த	ப்ப	ட்ட	ைவ.ெபா ளாதார		ேபாதாைமயால்	சிங்க	ப் க் 	பிற	
ேகாலால	ம் க் 	என		அவ	ர்	ேவைலக	ள்	ெதாட	ர்ந்த	ன	.	அப்பாைவப்	பின்ப	ற்றி
நாங்க	 ம்	ேகாலால	ம் ர்	ெசன்ேறாம்.ஆர	ம்ப	கால	ம்	ெதாட்ேட	க	ல்வி	 றித்
என	க் 	எந்த	ப்	பிர	க்ைஞ ம்	இ ந்த	தில்ைல.	நாவ	 ம்	சி க	ைத ம்	க	விைத ம்
ப	 ப்ப	 	ேபான் 	பாட		 த்த	க	ங்க	ைளப்	 ர	ட் வ	 	உவ	ப்பான	தாக		இ ந்த	தில்ைல.
வீட் ல்	உள்ேளார்	 ண் த	லால்	ஆசிரிய	ர்	ேவைலக் ப்	ப	 த்ேதன்.	க	ல் ரி
என	க் 	நிைறய	ச்	ெசால்லிக்	ெகா த்த	 .அ ப்ப	ைடயில்	என	க்கி ந்த		ேகாப	 ம்
வ	ன் ைற	சார்ந்த		ம	ன	 ம்	இந்த	ச்	ச	 க	த்தின்	ேமல்	ஒட் ெமாத்த	மாக	த்
தி ம்பிய	 .	நான்	எவ்வ	ள	 	 ர	ைணய	ற்ற		ஒ 	ச	 க	த்தில்	வாழ்கிேறன்	என்ப	ைத
உண	ர்ந்ேதன்.	ஆேராக்கிய	மான		அ த்த	த்	த	ைல ைறைய	உ வாக்க		ேவண் ய	
ஆசிரிய	ர்க	ள்	ெகாஞ்ச	ம்	 ட		ச	 க		அக்க	ைற ம்	ெமாழிப்ப	ற் ம்	இல்லாம	ல்
அர	சாங்க		ச	ம்ப	ள	த்ைத	எதிர்பார்ப்ப	வ	ர்க	ளாக		ம	ட் ேம	இ ந்தன	ர்.க	ல் ரியில்
த	னிைமயாேனன்.	ஒ 	ம	னித	ன்	தீவிரமாக	ச்	சிந்திக்க		இந்த	த்	த	னிைம	ேபா ம்
என் 	ேதான் கிற	 .	
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நான்	சி வ	னாக		இ ந்த	ேபா 	அங் 	ெசன் ள்ேளன்.	அத	ன்	பின்ன	ர்	 ன் 	–
நான் 	 ைற	அங் 	ெசன்ற	ேபா 	ெதாட	ர்ச்சியான		ஏேதா	ெவ ைம	உ வாகி
வ	 வ	ைத	உண	ர்கிேறன்.	‘ ஜாங்	ப	ள்ள	த்தாக் ’	ெதாட	ர்ச்சியான	
ஆய் க் ட்ப	 த்த		ேவண் ய		ஒ 	ப	 தி.	அத	ற் 	ம	ேலசிய		அர	சாங்க	ம்	நிச்ச	ய	ம்
வாய்ப்ப	ளிக்கா .	ம	ேலசிய		வ	ர	லா 	இஸ்லாம்	ம	த	த்திலி ந்ேத	ெதாட	ங்க	
ேவண் ம்	என் 	அர	சாங்க	ம்	வி ம் கின்ற	 .	அத	ற்காக	ேவ	பாட	ப்	 த்த	க	ங்க	ளில்
ம	லாக்காவின்	 த	ல்	ம	ன்ன	னான		ப	ர	ேமஸ்வ	ரர்	என்ற	இந் 	அரசனின்	ெபயைர
வரலாற்றிலி ந் 	இ ட்ட த் 	ப	ர	ேமஸ்வ	ர	ர்	இஸ்லாம்	ம	த	த்திற் 	மாறிய	பின்	
ைவத் க்ெகாண்ட		இஸ்க	ண்டார்	ஷா	எ ம்	ெபயைரேய	வரலாறாக் கிற .
வ	ர	லாற்ைற	த	ன	க் 	சாத	கமாக		மாற் ம்	ஒ 	ேதச	த்தில்	 ஜாங்	ப	ள்ள	த்தாக்
இன் ம்	எத்த	ைன	ஆண் க	ள்	தாக் ப்	பி க் ம்	என்ப	 	ச	ந்ேதக	ம்தான்.	 ஜாங்
ப	ள்ள	த்தாக் க்	 றித் 	நான	றிந் 	 ைமயாக		ஆய் 	ெசய்த	வ	ர்	டாக்ட	ர்
ெஜய	பார	தி.	 ன் 	 ைற	ந	ட	ந்த		உைரயாட	லில்	அவ	ரிட	ம்	நான்	ெபற்ற	த்	த	க	வ	ல்	
ெசாற்பம்தான்.	ப	ல்ேவ 	 ைறக	ளி ம்	ஆழ்ந்த		ஆய் க	ைளச்	ெசய் ள்ள		அவ	ர்
ஜாங்	ப	ள்ள	த்தாக் த்	ெதாட	ர்பான		ப	ல		உண்ைமக	ைள	ேசக	ரித்தி ந் ம்		இன் ம்

ெவளியிடாம	ல்	இ க்கிறார்.	அந்த	ஆய் கள்	ெவளிவ ம்ேபா 	பல	வரலாற்



உண்ைமகள்	ெவளிப்ப ம்	என்ேற	நம் கிேறன்.	
	
���������	������������	�����������	������
���������������	�������	����������	����
��������?	��������������	�������	����������
����������	�������������?	
	
அம்மாவின்	த	ந்ைத	த	ஞ்ைசயில்	ப	ட் க்ேகாட்ைடப்	ப	 திையச்	ேசர்ந்தவர்.
அம்மாவின்	தாயார்	தி ெநல்ேவலிப்ப	 தி.	இ வ	 ம்	இங் தான்	-ம	ேலசியாவில்	–
தி ம	ண	ம்	ெசய் 	ெகாண்ட	ன	ர்.	என்	தாயார்	ம	ேலசியாவில்தான்	பிற	ந்தார்.	என்
அப்பாவின்	 ர்வீக	ம்	ெதரிய	வில்ைல.என்	அப்பாவின்	தாத்தா ம்	பாட் ம்
ம	ேலசியாவில்	பிற	ந்த	தால்	அவ	 க் 	 ந்ைதய		த	ைல ைற	 றித் 		எ ம்
ெதரியவில்ைல.	இப்ேபா 	த	மிழ	க	த்தில்	உள்ள		உற	 க	ேளா 	எந்த	த்	ெதாட	ர் ம்
இல்ைல.	
	
����	�����	����	�����	�����������
���������������?	
	
16	வ	ய	தில்	ெப ம்	தாழ் 	ம	ன	ப்பான்ைமயால்	எ த	த்	ெதாட	ங்கிேனன்.	அப்ேபா
என	 	ந	ண்ப	ர்க	 க் 	மாண	விக	ளின்	ம	த்தியில்	த	ங்க	ைள	அைடயாள	ம்	காட்ட	
கார	ண	மாக		இ ந்த		காற்ப	ந் 	விைளயாட் 	என	க் 	வ	ராம	ல்	ேபான	தால்	ஏற்ப	ட்ட	
தாழ் 	ம	ன	ப்பான்ைம	அ .	ஒ ங்காக	ப்	ேபச	 ம்	வ	ரா .	 ன் 	வார்த்ைதக் 	ஒ
வார்த்ைத	திக் ேவன்.	அப்ேபா தான்	ம	ேலசியாவில்	 க்கிய		எ த்தாள	ர்க	ளில்
ஒ வ	ரான		எம்.ஏ.இள	ஞ்ெசல்வ	ன்	நான்	ப	யின்ற		த	மிழ்ப்	ப	ள்ளிக் த்
த	ைலைமயாசிரியாராக		வ	ந்தார்.	என்	ஆர்வ	த்ைத	அறிந் 	எனக் 	 ைறயான	
வாசிப் ப்	ப	ழ	க்க	த்ைத	அறி க	ம்	ெசய்தார்.	யாைரெயல்லாம்	ப	 க்க	லாம்	என்
ஆேலாச	ைனக்	 றி	ஒ 	 த்த	க	க்	க	ைடயி ம்	ேவைலக் ச்	ேசர்த் விட்டார்.
பின்னாளில்	தீவிர	மான		வாசிப் ம்	சக		ந	ண்ப	ர்க	 ட	னான		உைரயாட	ல்க	ள்	 ல	ம்
எ ம்	ேநாக்க	ம்	மாற்ற	ம்	க	ண்ட	 .	எல்ைலயில்லா	உரிைம	ெகா த்
விவாதிக்க	 ம்	க	 த் 	 ற	 ம்	என	க் 	வாய்ப்ப	ளித்த	வ	ர்	டாக்ட	ர்	சண் க	சிவா.
அவ	ர்	என்	வாசிப்ைப	ேம ம்	தீவிர	ப்ப	 த்த		உத	வினார்.	என்	ேபாதாைமக	ைள
உண	ர	ச்ெசய்தார்.	இைவ	 றித்ெதல்லாம்	‘வ	ல்லின	ம்’	அக	ப்ப	க்க	த்தில்	‘திற	ந்ேத
கிட	க் ம்	ைடரி’	எ ம்	ெதாட	ரில்	எந்த		ப	ல	வீன	ங்க	ைள ம்	ம	ைறக்காம	ல்	எ தி
வ	 கிேறன்.	
	
������	��������	�����	���������	��������?	

	
ன்னி ம்	ஆேராக்கிய	மாக		இ க்கிற	 .	 ன் 	ஊட	க	ங்க	ள்	த	னிப்	ெப ம்

ச	க்திக	ளாக	,	ேவண் ய	வ	ர்	–	ேவண்டாத	வ	ர்	என்ற		பா பா ட	ன்	ப	ைடப் க	ைள



ெவளியிட் 	வ	ந்த	ன. ற்ேபாக்கான		அல்ல	 	மாற் ச்	சிந்தைன	ெகாண்ட	
எ த் க	ைள	அைவ	ெபா ட்ப	 த்திய	தில்ைல.	ெப .அ.த	மிழ்ம	ணி	அவ	ர்க	ளால்
உ வாக்க	ப்ப	ட்ட		‘காத	ல்’	இத	ழ்	இத	ற் 	ஒ 	நிவார	ணியாக		இ ந்த	 .	ப	ழ	ம்	ெப ம்
ப	த்திரிைகயாள	ரான	அவ	ர்	‘காத	ல்’	இத	ைழ	உ வாக்க		இைளஞ	ர்க	 க்
வாய்ப்ப	ளித்தார்.	நான்,	ம	ணிெமாழி,	 வ	ராஜ	ன்,	ேதாழி,	ச	ந் 	என	ப்	 திய	
சிந்த	ைன	ெகாண்ட		 வின	ரால்	‘காத	ல்’	இத	ழ்	உ வான	 .மாற் ச்	சிந்த	ைனக	ள்
ெகாண்ட		இல	க்கிய	ப்	பிர	திக	ள்	இதில்	ெவளிவ	ந்த	ன	.	இைத	ெதாட	ர்ந் 	‘வ	ல்லின	ம்’
இத	ழ்	ம	ேலசியாவில்	உள்ள		தீவிர		எ த்தாள	ர்க	ள்	ஒன்றிைணய		ஒ 	க	ள	மாக	
இ ந்த	 .	அத	ன்	பின்ன	ர்	‘அந	ங்க	ம்’	வ	ந்த	 .	இேதேபால		‘ெமௗன	ம்’	எ ம்
க	விைதக்கான		சிற்றித	 ம்	ம	ேலசியாவின்	க	விைத	ேபாக்ைக	மாற்றிய	ைமக்க	
ைனப் க்	காட் 	வ	 கிற	 .		நான்	இங் 	இல	க்கிய	ம்	ப	ற்றி	 றாம	ல்	இத	ழிய	ல்

ெதாட	ர்பாக	க்	 ற	க்	கார	ண	ம்	ம	ேலசியாவில்	ஒட் ெமாத்த	மாக		ம	ேலசிய	
இல	க்கிய	ப்	ேபாக்ைக	அைடயாளம்	காட்ட		இ ேபான்ற		இத	ழ்க	ள்	 ைண
நிற்ப	தால்தான்.	
	
இன் 	ம	ேலசியாவில்	ம	ர	பான		சிந்த	ைனைய	உைடத் க்ெகாண் 	ந	வீன	ப்
ேபாக் க	ள்	ெகாண்ட	,	மாற் ச்சிந்த	ைன	ெகாண்ட		பிர	திக	ள்	அதிக	ம்
வ	 கின்ற	ன	.அைவ	இன் ம்	ஈழத் 	எ த் க	ள்	ேபான்ேறா	த	மிழ	க		எ த் க	ள்
ேபான்ேறா	தீவிர	மான		ஒ 	த	ள	த்தில்	இய	ங்காவிட்டா ம்	 றிப்பிட்ட		சில	
எ த்தாள	ர்க	ள்	ம	ேலசிய		இல	க்கிய	த்தின்	ேபாதாைமைய	அறிந் 	ைவத் ள்ள	ன	ர்.
ந	ம	 	ேபாதாைமைய	அறிவ	ேத	அ த்த த்த		ந	க	ர் க் 	வ	ழிவ	 க் ம்	என	
ந	ம் கிேறன்.	
	
�����������	���������	����������	��������
�����	�����������	��������	������������?	

	
ம	ேலசியாவிற் 	வ	ந் 	ெசன்ற		பிற	 ,	 ந்த	ர		ராம	சாமி	அகில		இந்திய		வாெனாலி
நிைலய	த்திற் 	வ	ழ	ங்கிய		ஒ 	ேநர்காண	லில்	“ம	ேலசிய		இல	க்கிய	ம்	அதிக	ம்
உற்சாக	ம்	ெகாள் ம்ப	 	இல்ைல.	ந	ம்	ஜ	ன	ர	ஞ்ச	க		இத	ழ்க	ளில்	ந	ட	க் ம்	காரிய	ங்க	ள்
அவ	ர்க	 க் த்	ெதரிகின்ற	 .	சிற்றித	ழ்	 ழ	லில்	ந	ட	க் ம்	காரிய	ங்க	ள்
ெப ம்பா ம்	ெதரிவ	தில்ைல”	என்றார்.	இந்நிைல	இன் ம்	ெதாட	ர்கிற	 .	
	
ஒ 	வ	ச	திக்காக		நாம்	ம	ேலசிய		இல	க்கிய	ப்	ேபாக் க	ைள	 ன்றாக	ப்	பிரிக்க	லாம்.
த	லாவ	 	ர	க	த்தின	ர்,	 ந்த	ர		ராம	சாமி	ெசான்ன	 	ேபான் 	இன்ன	 ம்	த	மிழ	க	

ஜ	ன	ர	ங்ச	க		இத	ழ்க	ைள	அ ெயாட் 	வ	 ப	வ	ர்க	ள்.	இவ	ர்க	ள்	இன்ன	 ம்	 த	ம்,
ங் ம	ம்,	ஆன	ந்த		விக	ட	ன்	ேபான்ற		இத	ழ்க	ளில்	வ	 ம்	ந	ைகச் ைவ

க் க	ைள ம்	ஒ 	ப	க்க	க்	க	ைதக	ைளப்		ப	 த் ம்	அ 	ேபான் 	எ தி ம்
த	ங்க	ள்	‘எ த்தாற்ற	ைல’	நி பித் 	வ	 கின்ற	ன	ர்.	
	



இர	ண்டாம்	ர	க	த்தின	ர்,	த	மிழ	க	ச்	சிற்றித	ழ்க	ளாக	த்	த	ங்க	ைள	வ ணித் க்
ெகாள் ம்	பிர	திக	ள்	 ன்ைவக் ம்	க	 த்ைத ம்	த	மிழ	க		ந	வீன		இல	க்கிய	த்தின்
அைடயாள	மாக	த்	த	ங்க	ைள	பிர	திநிதித் க்ெகாள் ம்	இல	க்கிய	வாதிக	ளின்
விவாதிப்ைப ேம	இ தியான		இல	க்கிய	க்	க	 த்ெதனக்	ெகாண் 	த	ங்க	ள்
ைளயி ம்	எ த்தி ம்	வ	லிந் 	திணிப்ப	வ	ர்க	ள்.த	மிழ	க		இல	க்கிய	வாதி	வி ம்
விற் க்	 ட		தீவிர	மான		அர்த்த	ம்	உண்ெடன		வாத	 ப	வ	ர்க	ள்.	எல்லா

விவாத	ங்க	ளின்	இ தியி ம்	தான்	ந	ம் ம்	இல	க்கிய	வாதியின்	 ற்ைற
ற்றான		தீர்ப்பாக		நி வ		 ய	ல்ப	வ	ர்க	ள்.	

	
ன்றாம்	ர	க	த்தின	ர்	ம	ேலசியாவில்	எல்லாக்	கால	த்தி ம்	இ ந்ேத	வ	 கின்ற	ன	ர்.

இவ	ர்க	ள்	சி 	 வின	ர்.	எல்லாப்	பிர	திக	ைள ம்		விம	ர்ச	ன	ங்க	ேளா
அ ப	வ	ர்க	ள்.	ஒ ேவைள	 ந்த	ர		ராம	சாமி	க	ண்க	 க் 	இவ	ர்க	ள்
அக	ப்ப	 க்க		மாட்டார்க	ள்.	ம	ற்ற	ப	 	இவ	ர்க	ள்	ப	ைடக் ம்	இல	க்கிய	ம்	ம	ேலசிய	
வாழ்வின்	அச	லான		த	ன்ைமைய	அத	ன்	அர	சிய	ேலா 	ெவளிப்ப	 த்திேய
வ	 கின்ற	 .	
	
��	�	�		�	����	��������	���	����	�	����	�	�����	
��	�����	��������	������	��	�	���	�������	��?	

	
என்ன	ள	வில்	நிைறய		ஆேராக்கிய	மான		மாற்ற	ங்க	ைளக்	ெகாண் வ	ந் ள்ள	ன	.
‘காத	ல்’	இத	ழ்	 ல	மாக		2006ல்	ம	 ஷ்ய		 த்திர	ைன	ம	ேலசியாவிற் க்
அைழத்தி ந்ேதாம்.	அப்ேபா 	ம	 ஷ்ய		 த்திர	ன்	ஒ 	க	விஞ	ராக		இ ந்த	தா ம்
வியாபாரியாக		இல்லாத	தா ம்	அவ	 ட	னான		க	ல	ந் ைரயாட	ல்க	ள்	மி ந்த	
உற்சாக	ம்	ஊட்ட	க் ய	ைவயாக		இ ந்த	ன	.	அவ	 ட	ன்	க	விைத	 றித்தான	
உைரயாட	ல்க	ள்	என	க் ள்	ப	ல		திற	ப் க	 க் க்	கார	ண	மாக		இ ந்த	ன	.	அேத	ேபால	
க	விஞ	ர்	ேசர	 ட	னான		உைரயாட	ல்க	 ம்	க	விைத	ெதாட	ர்பான		 ரித	ல்க	 க்
வித்திட்ட	ன	.	அண்ண	ன்	அறிவிம	தியின்	ந	ட் ம்	க	விைத	ெதாட	ர்பான		சில		எளிய	
அறி க	ங்க	ைள	வ	ழ	ங்கிய	 .	
	
‘காத	ல்’	இத	ழ்	 ல	மாக	அைழத் வ	ர	ப்ப	ட்ட		ம	ற் ெமா வ	ர்	ெஜய	ேமாக	ன்.
ெஜய	ேமாக	 ட	னான		உைரயாட	ல்க	ள்	எந்த		திைசயில்	ேவண் மானா ம்
ப	ய	ணிக் ம்	 த	ந்திர	ம்	ெகாண்ட	 .	ப	ய	ண	ம்	ேதா ம்	ெஜய	ேமாக	ன்	ஒ
வ	ழிகாட் யாக		பாைதக	ைள	 ன்	நின் 	விள	க்கிய	ப	 	ெசல்வார்.
இல	ங்ைகயிலி ந் 	ம	ேலசியாவிற் 	வ	ந் 	ஒ 	வ	 ட	ங்க	ள்	ேபராசிரிய	ராக	ப்
ப	ணியாற்றிய		எம்.ஏ. ஃமானின்	ஆ ைம	என்ைனப்	ெபரி ம்	க	வ	ர்ந்த	 .	அவ	ர	
அத்த	ைன	ஆ ைமக	ைள	விட	 ம்	ஆழ்ந்த		அன் ம்	பிரிய	 ம்	அ க்க	 	அவ	ைரச்
ச	ந்திப்ப	த	ற்கான		ச	ந்த	ர்ப்ப	ங்க	ைளக்	ெகா த்த	 .அவ	ரிட	ம்	நான்	க	ற் க்ெகாண்ட	
நிைறய	.	ச	ட்ெடன		ேயாசிக்ைகயில்	அைவெயல்லாம்	நிைன க் 	வ	ராம	ல்	அவ	 ம்
அவ	ர்	 ைணவியா ம்	வ	ழ	ங்கிய		பிரிய	த்தின்	க	ண	ங்க	ள்	ம	ட் ம்	நிைன க்



வ	 கிற	 .	
	
இேதேபால		சிங்ைக	இள	ங்ேகாவ	னின்	வ	 ைக	ெகா ந் 	விட்ெடரி ம்	தீ	ஜுவாைல
ேபால		உஷ்ண	ங்க	ைள	ஏற்றிய	 .	ஒ 	ப	ைடப்பாளியி ைடய		ெரௗத்திர	த்திட	 ம்
ஆ த	ங்க	 ட	 ம்	த	ன்ன	ந்த	னியாக		அதிகார	த்ைத	எத்தி	உைதக் ம்	அவ	ர்
ப	ைடப்பின்	வீரிய	ம்,	எ த்தின்	ப	ைடப்பின்	ப	ைடப்பாளியின்	அச	ல்	த	ன்ைமைய
அத	ன்		ர	த்த	க்க	 ச்சி	மாறாம	ல்	க	ண் ன்	ெகாண் 	வ	ந்த	 .	
	
ேசார்ந் 	ேபாயி க் ம்	ம	ன		நிைலயில்	 திய		சிந்த	ைன ம்	பார்ைவ ம்	ெகாண்ட	
அய	ல	க		எ த்தாள	ர்களின்	வ	 ைக	என்ன	ள	வில்	உற்சாக	ம்	ெகாள்ள	க் ய	ேத.
இைவெயல்லாம்	என	க் ம	ட் ம	ல்ல		ஒவ்ெவா 	கால	க்க	ட்ட	த்தி ம்
இைணந்தி ந்த		எ த் ல	க		ந	ண்ப	ர்க	 க் ம்	ந	ட	ந்தி க் ம்.	அவ	ர்க	ளின்
ம	ன	நிைல	மாற்ற	ங்க	ைள	நான்	ெசால்வ	 	ச	ரியாக		இ க்காெதன்ப	தால்	என்
க	 த்ைத	ம	ட் ம்	ப	தி 	ெசய் ள்ேளன்.	
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ம	ேலசியாவில்	ெபண்	எ த் 	என		எைத	அைடயாள	ப்ப	 த் வ	ெதன	
ெதரிய	வில்ைல.	ஆர	ம்ப		கால	ங்க	ளில்	இ ந்ேத	ம	ேலசியாவில்	உள்ள		ெபண்
ப	ைடப்பாளிக	ளின்	நாவ	ல்க	ைளச்	சி க	ைதக	ைள	வாசித்தி க்கிேறன்.	பாைவ,
க.பாக்கிய	ம்,	நா.ம	ேகஸ்வ	ரி,	நிர்ம	லா	ெப மாள்,	நிர்ம	லா	ராக	வ	ன்,	க	ல்யாணி
ம	ணிய	ம்,	பாமா,	 .க	ம	லா,	ேவ.ராேஜஸ்வ	ரி	என		இன் ம்	சில	ர்	ம	ேலசியாவில்	ப	ல	
கால	மாக		எ திவ	 கிறார்க	ள்.	இவ	ர்க	ளில்	சில	ைர	ப	ல	கால	மாக		எ வ	தால்
ம	ட் ேம	இங் க்	 றிப்பி கிேறன்.	ம	ற்ற	ப	 	இவ	ர்க	ளின்	ப	ைடப்பில	க்கிய	த்தில்	எந்த	
வ	ைகயான		ஈர்ப் ம்	என	க் 	இ ந்த	தில்ைல.	இவ	ர்க	ள்	க	ைதக	ளில்	வ	 ம்
ெபண்க	ளின்	 ர	ல்	ச	ைமய	ல்	அைறயிலி ந் 	ஒலிப்ப	 ம்	ஆண்க	ளின்	 ர	ல்
வ	ர	ேவற்ப	ைறயிலி ந் 	ஒலிப்ப	 ேம	கால	ம்	கால	மாக		ந	ட	ந் 	வ	 கிற	 .	
	
இ 	ேபான்ற		பார்ைவ	ஒ ற	ம்	இ க்க	,	எ த	ப்ப	ட்ட	க்	கால	த்ைதக்	க	ண	க்கில்
ெகாண் 	எ த்தாள	ர்	பாைவயின்	எ த் க	ைள	 க்கிய	மான	ைவயாக	க்
க	 கிேறன்.	அவ	 க் 	 வார	சிய	மாக	க்	க	ைத	ெசால்ல		ெதரி ம்.	க	.பாக்கிய	ம்
ேபான் 	எ த் 	ம	ட் ம்	அல்லா 	இய	க்க	வாதிக	ளாக	 ம்	உற்சாக	மாக	ச்
ெசய	ல்ப	 ம்	ஆ ைமமிக்க	வ	ர்க	 ம்	ம	ேலசிய		இல	க்கிய		உல	க	த் க்
கிைடத்தி ப்ப	 	உற்சாக	ம்	அளிக்க	க் ய	 .	இ ம	ட் ம்	அல்லா 	என	
த	னிப்ப	ட்ட		உைரயாட	ல்க	ளில்	க	ண	வ	னிட	ம்	ெகா ைம	அ ப	வித் 	எ வ	த	ற் ப்
ப	ல		த	ைடக	ள்	வ	ந்த	ேபா ம்	ப	ல		நாவ	ல்க	ைள	எ தி	ெவளியிட்ட		ஒ 	சில		 த்த	ப்
ப	ைடப்பாளிக	ைள ம்	இவ்ேவைளயில்	நிைன 	 ர்கிேறன்.	



	
இவ	ர்க	ேளா 	ஒப்பி ம்ேபா 	இன்ைறக் 	எ ப	வ	ர்க	ளின்	நிைல	க	வ	ைல
அளிப்ப	தாக	ேவ	உள்ள	 .	எளிய		உண	ர் க	ைள ம்	எளிய		அ ப	வ	ங்க	ைள ம்
சின்ன	ச்	சின்ன		சிலிர்ப் க	ைள ம்	க	விைதக	ளில்	ம	ட் ேம	இன்ைறய		ெப ம்பாலான	
ெபண்	ப	ைடப்பாளிக	ள்	ப	கிர்கிறார்க	ள்.	ேதாழி,	ம	ணிெமாழி,ேயாகி,	திேன வ	ரி,
ங் ழ	லி,சித	னா,	ராஜ	ம்	ர	ஞ்ச	னி	என		ம	ேலசியாவில்	எ ம்	ஒ 	சில	 க் 	ந	ல்ல	

வாசிப் ம்	க	 த் க	 ம்	இ ந்தா ம்	அவ	ற்ைற	எ த்தில்	ெகாண் வ	ர		தீவிர	ம்
இல்ைல	என்ேற	ெசால்ல	த்	ேதான் கிற	 .	எ வ	தற்கான		விரிந்த		க	ள	 ம்
வாசிப் க்கான		நிைறய		 ல	ங்க	 ம்	உள்ள		இச் ழ	ைல	அவ	ர்க	ள்	த	வ	றவி வ	
வ	 த்த	ம	ளிக்கிற	 .	வாசிப் க்கான	,	எ வ	த	ற்கான		இவ	ர்க	ள்	ெகாண் க் ம்
ேசாம்ப	 க் 	அவ்வ	ப்ேபா 	த	 ம்	த	த் வ	ப் ர்வ	மான		கார	ண	ங்க	ள்	ம	ட் ம்
எப்ேபா ம்	என்ைன	எரிச்ச	ல	ைடய	ச்ெசய் ம்.	
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ஆேராக்கிய	மாக		உள்ள	 .	அகில	ன்	ம	ற் ம்	சிவ	த்தின்	க	விைதக	ள்
த	னித் வ	மான	ைவ.ஆர	ம்ப	த்தில்	அகில	னிட	ம்	இ ந்த		சில		எ த்தாள	ர்க	ளின்
பாதிப் 	இப்ேபா 	இல்லாத	ைத	உண	ர்கிேறன்.	ப	ர	ந்த		வாசிப் 	ப	ல	ர	 	க	விைத
ெசால் ம்	ெமாழிைய	மாற்ற	ம	ைடய		ைவத் ள்ள	 .	அதில்	 க்கிய	மாக	
ஏ.ேதவ	ராஜ	ன்	ம	ற் ம்	ப	ச்ைசபால	ைனக்	 றிப்பிட	லாம்.சிவ	த்தின்	க	விைதக	ள்
என்ைனப்	ெபரி ம்	க	வ	ர்ந்த	ைவ.	ேதாட்ட		வாழ் 	சார்ந்த	அவ	ர	 	க	விைதக	ள்
அதில்	 க்கிய	மான	 .	ஆனால்	க	ட	ந்த		தீபாவ	ளிக் 	அவ	 ம்	‘தீபாவ	ளி	க	விைத’
எ திய	 தான்	என	க் 	அச்ச	த்ைத	அளித்த	 .	ெப ம்பா ம்	என	க் 	விழாக்கால	
க	விஞ	ர்க	ைளக்	க	ண்டால்	ஏற்ப	 ம்	அச்ச	ம்	அ .	அேத	ப	த்திரிைகயில்	அவ	ர்
ம	.இ.கா	க	ட்சியில்	இைளஞ	ர்	பிரிவில்	 க்கிய	ப்	ெபா ப்பில்	ப	ட	த் ட	ன்
ெவளிப்ப	ட்ட	ேபா 	ந	 ந	 ங்கிப்	ேபாேனன்.	என	க் 	ம	ட்ட	மாக	த்	ெதரி ம்	ம	.இ.கா
அவ	 க் 	ம	க	த்தான	தாக	த்	ெதரிவ	தில்	த	வ	றில்ைல.அேத	ேபால		என	க்
ம	க	த்தான	தாக	த்	ெதரி ம்	ஒன் 	ச	க		இல	க்கிய	வாதிக	 க் 	ம	ட்டமாக	த்
ெதரிய	லாம்.ஆனால்	ஒ 	க	விஞ	ன்	தான்	ெகாண் க் ம்	க	ட்ட	ற்ற		 த	ந்திர	த்ைத
ம	த	 ம்,	க	ட்சிக	 ம்,	அைமப் க	 ம்,	இய	க்க	ங்க	 ம்	ப	றித் க்ெகாள் ம்	என	
தீர்க்க	மாக		ந	ம் கிேறன்.	நான்	வா ம்	கால	த்தில்	ஒ 	ந	ல்ல		க	விஞ	ன்	இவ்வா
சிைறப	 வ	தால்	ஏற்ப	 ம்	ந	 க்க	மாக		அ 	இ க்கலாம்.	
	
ம	ணிெமாழி	,	ேதாழி,	திேனஸ்வ	ரி,	ேயாகி,	ேபான்ற	வ	ர்க	 ம்	ந	ல்ல		க	விைதக	ைளத்
ெதாட	ர்ந் 	ப	ைடத் 	வ	 கின்ற	ன	ர்.	அவ	ர்க	ளின்	க	விைத	 றித்தான		பார்ைவ
இன் ம்	தீவிர	ம	ைடந்தால்	ேம ம்	ந	ல்ல		க	விைதக	ள்	பிற	க் ம்.	ேர கா	என்ப	வ	 ம்
இப்ேபா 	அதிக	ம்	எ திவ	 கிறார்.	க	வ	னிக்க	ப்ப	ட		ேவண் ய		க	விஞ	ராக	
இ க்கிறார்.	
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கால	ம்	கால	மாக		த	மிழ	க		இல	க்கிய	ங்க	ைள ம்	எ த் க	ைள ம்	ப	 த் ப்
ப	ழ	கிவிட்ட	வ	ர்க	ள்	ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	ர்க	ள்.	ப	ல்க	ைலக்க	ழ	க	ங்க	ளி ம்	த	மிழ	க	
இல	க்கிய	ங்க	ள்தான்	பாட	ங்க	ளாக		உள்ள	ன.அ ம்	 .வ	,	ந.பா,	அகில	ன்	இப்ப	 .
இந்த	ச்	 ழ	லில்	தனித் வமான	இலக்கிய	ெமாழிரீதியான		மாற்ற	ம்	உட	ன	 யாக	
நிக	ழா .	சில	ர்	 ய	ன் ள்ள	ன	ர்.	சீ. த் சாமி ம்	ேகா. னியாண் ம்	அதில்
க்கிய	மான	வ	ர்க	ள்.	 . வ	ராஜ	னின்	க	ைதக	ளில்	அச	லான		ேதாட்ட		வாழ்வின்	உயிர்

இ க் ம்.	அவ	ரின்	ம	ற்ெறல்லா	ப	ைடப் க	ைள	விட	 ம்	ேதாட்ட		வாழ் 	சார்ந்த	
சி க	ைதக	ள்	என்	வாசிப் க் 	ெந க்க	மான	ைவ.	ேதாட்ட		வாழ்ைவ	த	விர		ந	க	ர	
ெந க்க	 யால்	சித	 ண்ட		ந	வீன		ம	னித	னின்	ம	ன	ைத	ம	ஹாத்ம	னின்	சி க	ைதக	ள்
ெவளிப்ப	 த் கின்ற	ன	.		அவ	ர்	அ ப	வ	ேம	அவ	ர்	க	ைதக	ளின்	அைடயாள	ம்.	இேத
ேபால		ந	வீன		ம	னித	னின்	அக	ம்	சார்ந்த		சிக்க	ல்க	ைளப்	ேப ம்	ச	ண் க	சிவாவின்
க	ைதக	 ம்	த	னி	அைடயாள	த்ைதக்	ெகாண் ள்ள	ன.	ம	ேலசிய		இல	க்கிய	வாதிக	ள்
உண்ைமயான		த	ங்கள்	வாழ்ைவ	எ வ	 	ம	ட் ேம	ம	ேலசிய	த்	த	மிழ்
இல	க்கிய	த் க் 	த	னி	அைடயாள	ம்	த	ர		 த	ற்ப	 	என		நிைனக்கிேறன்.	
	
�����������	��������	�����	�������������
�����������	��.����������	������������
�������������������������?	

	
‘ம	ேலசிய		எ த்தாள	ர்க	ளின்	சி க	ைதக	ைளத்	ெதா த் 	‘ேவ ம்	வாழ் ம்’எ ம்
ெதா திையச்	ெசாந்த		ெசல	வில்	ேபாட்டார்;	ெஜய	காந்த	ைன	அைழத் 	வ	ந்தார்;
த	மிழ	க		ேமைடக	ளில்	ம	ேலசிய		எ த் க	ைளப்	ப	ற்றி	உர	க்க	ச்	ெசால்கிறார்’	இ
ேபான்ற		கார	ண	ங்க	 க்காக		ைச.பீர் க	ம	 	அப்ப	 	அைடயாள	ம்	காட்ட	ப்ப	 கிறார்
என்றால்	க	 ணாநிதிைய ம்	க	ைலஞ	ர்	என் 	 வ	தி ம்	எந்த	க்	 ச்ச	 ம்	நாம்
அைடய		ேவண் யி க்கா .	ெபா வாக	ேவ	த	மிழ	ர்க	ள்	ஓர்	இல	க்கிய	வாதிைய ம்
இய	க்க	வாதிைய ம்	ஒேர	ேநர்ேகாட் ல்	பார்ப்பதால்	ஏற்ப	 ம்	ேகாளா க	ள்	இைவ.
ைச.பீர் க	ம	 வின்	இல	க்கிய	த்	த	ர	ம்	என்ன	?	எ ம்	ேகள்விக் 	சாத	க	மான		ப	தில்
ெசால்ல		 ைன ம்	ஒ வ	ர்	க	ட	க்க		ேவண் ய		அவ	மான	ங்க	ள்	ஏராள	ம்.	
	
இங்ேக	இன் ெமா 	பிர	ச்ச	ைன ம்	உண் .	இன்ைறய		த	மிழ	க	ச்	சிற்றித	ழ்க	ளாக	த்
த	ங்க	ைள	அைடயாள	ம்	காட் க்ெகாண் 	ெவளிவ	 ம்	ஏ க	 க் 	க	மிஷ	ன்
வாங்காம	ல்	ம	ேலசியாவில்	இத	ழ்க	ைள	அறி க	ப்ப	 த்த	 ம்	ச	ந்தா	வாங்கி
அ ப்ப	 ம்	ப	ைடப் க	ைள	ேசக	ரித் த்	த	ர	 ம்	ெமாத்த	த்தில்	அவ	ர்க	ள 	இத	ழ்
த	மிழ	ர்க	ள்	வா ம்	இத	ர		நா க	ளில்	விற் த்த	 ம்	 ேராக்க	ர்க	ளாக	ச்	ெசய	ல்ப	ட		சில	
எ த்தாள	ர்க	ள்	த	மிழ	க	ப்	ப	திப்ப	க	ங்க	 க் த்	ேதைவ.எ த்தாள	ர்க	 க் க்
க	மிஷ	ன்	த	ர		அவ	சிய	ம்	இ க்கா .	வாயார		நா 	வார்த்ைதப்	 க	ழ்ந்தால்



ேபா ம். த	லாக		ந	ன்ைம	ெசய்கிேறன்	என் 	ேபாகிற		ேபாக்கில்	அவ	ர்க	ள்
ப	திப்ப	க	த்திேலேய	இந்த		எ த்தாள	ர்க	ளின்	 த்த	க	த்ைத ம்	அ த் க்
ெகா த்தால்	 ள	ங்காகித	ம்	அைடந் வி வார்க	ள்.	அதில்	சில		 	 த்த	க	த்ைத
அேத	எ த்தாள	ர்	த	ைலயில்	கட் 	விற் விட்டால்	ப	திப்ப	க	ங்க	ளின்	பிர	ச்சைன
தீர்ந்த	 .	
	
த	மிழ	க	ப்	ப	திப்ப	க	ங்க	ளால்	ெகாண்டாட	ப்ப	 ம்	ெவளிநாட் 	த	மிழ	ர்க	ைளக்
ெகாஞ்ச	ம்	உற் ப்	பார்த்தா ம்	அவ	ர்க	ள்	ேமல்	இந்த		ஏெஜண்ட்	க	ைற
ப	 ந்தி ப்ப	ைதக்	காண	லாம்.	என்ன	…	ைச.பீர் கம 	ப	ல		ஆண் க	ளாக	
ஏஜ	ண்டாக		இ ப்ப	தால்	க	ைற	ெகாஞ்ச	ம்	அதிக	ம்.	
	
�������������	�������	�����������������
����������	����	���������,	����	���	��������,
������	���������	���
������������������������?	

	
ஏன்	ஏற் க்ெகாள்ள		 யா .	தாராள	மாக		ஏற் க்ெகாள்ள	லாம்.	அத	ற் 	 ன்
‘கால	ச் வ	 ’	க	ண்ண	ைன	ஓர்	எ த்தாள	ர்	என் 	ஏற் க்ெகாள்ளேவண் 	வ	 ம்…
அவ	 ம்	 த்த	கம்	ெவளியிட் ள்ளார்	அல்ல	வா!	 ந்த	ர		ராம	சாமிைய	ந	வீன		ெமாழி
ந	ைடயின்	த	ந்ைத	என		ஏற் க்ெகாள்ள	ேவண் 	வ	 ம்;	ைவேகாைவ	ஒ 	ேபார	ளி
என		ஏற் க்ெகாள்ள	ேவண் 	வ	 ம்;	எங்க		ஊர்	கார்த்திேக வின்	நாவ	ல்க	ள்
தீவிர	மான	ைவ	என		ந	ம்ப	ேவண் வ	 ம்,	ம	ேலசிய		எ த்தாள	ர்	ச	ங்க	த்	த	ைலவ	ைர
ம	ேலசிய		இல	க்கிய	த்ைதக்	காக்க		ேவண் 	அவ	தார	ம்	எ த்த	வ	ர்	என		வ	ண	ங்க	
ேவண் 	வ	 ம்;	இப்ப	 	நிைறய		‘வ	 ம்’க	ள்	வ	 ம்.	க	ைல	என்ப	ைத	அ 	உ வா ம்
ேநாக்க	ம்,	அத	ன்	அர	சிய	ல்,	அத	ன்	உள்	அ க் க	ைள	ஆராயாம	ல்
காற்ற	 த்தத்தில்	 பீெரன		உப் ம்	ப	 ைன	க	ண் 	எ ம்	விய	ப்ேபா 	ம	ட் ேம
அவ	தானிப்ேபாேமயானால்	ேமற்க	ண்ட		எல்ேலாைர ேம	த	ங் த்த	ைடயின்றி	அவ	ர	வ	ர்
இ க் ம்	பிம்ப	ங்க	 ட	ன்	ெகாண்டாட	லாம்.	
	
���	�����������	���������	�������
�������������	��������������	����
��������������?	

	
அப்ப	 	இல்லாம	ல்	ேபானால்	அவ	ன்	இல	க்கிய	வாதியாக		இ ப்ப	த	ற்கான	
ெபா ள்தான்	என்ன	?	அதிகார		வ	ர்க்க	ங்க	ளிட	மி ந் 	ந	ம	க் க்	கிைடக் ம்
எதிர்ப்ைபவிட		ந	ட் க	ர	த்ைதேய	ச	ந்ேதக	ம்	ெகாண் 	பார்க்க	ேவண் ள்ள	 .	நான்
பார்த்த	வ	ைரயில்	எந்த		ஒ 	ச	ட்ட	த்	தி த்த	ேமா	அ லாக்க	ேமா	அதிகார	ம்
உள்ள	வ	ர்க	 க்ேக	இ தி	ப	ல	ைன	த	 வ	தாக		உள்ள	ேத	த	விர		சி பான்ைம
ம	க்க	 க் 	அல்ல	.	எந்த		ேநர	 ம்	பா காப்ப	ற்ற		ஓர்	உண	ர்வில்தான்	சி பான்ைம



ம	க்க	 ட	ன்	க	ல	ந் ள்ள		ஓர்	இல	க்கிய	வாதி	இ க்க		ேவண் ள்ள	 .
கால	ங்கால	மாக		அதிகார	த்தில்		உள்ள	வ	ர்க	ள்	எ த்தாள	ர்க	ைளேய	த	ங்க	 க் ச்
சாத	க	மான	வ	ர்க	ளாக்கிக்	ெகாள்ள	 ம்	வி ம் கிறார்க	ள்.	எ த்ேத	அதிகார	
வ	ர்க்க	ங்க	ளின்	நா த் ப்ைப	ம	க்க	ளிட	ம்	 த	ல்	அறி க	ம்	ெசய்வ	தால்
எ த்தாள	ைன	 ற்றி ம்	வித	வித	மான		க	ண்ணிக	ள்	அவ	ன்	ப	ய	ண	ம்	ேதா ம்
விரிக்க	ப்ப	 கின்ற	 .	க	ண்ணியில்	சிக் வ	தா	இல்ைலயா	என்ப	 	எ த்தாள	னின்
ேதர் தான்.	
	
�����	�����������	�����	�����������	�������
�������	�������������?	

	
அர	சிய	லில்	ஈ ப	ட		ஆர்வ	ம்	ெச த் கின்ற	ன	ர்.	ஆ ங்க	ட்சி	–	எதிர்க்க	ட்சி	என	
அைனத்தி ம்	அவ	ர்க	ளின்	ப	ங்க	ளிப் 	உள்ள	 .	ஆனால்	அர	சிய	லில்
அவ	ர்க	 க்கான		இட	ம்	கிைடத்த	 ட	ன்	நீங்க	ள்	 றிய		‘த	மிழ்	இைளஞ	ர்க	ளாய்’
அவ	ர்க	ள்	இ ப்பதில்ைல.அவ	ர்க	ள்	இர	த்த	ங்க	ளில்	ஏேதா	ஒ 	அ த்த	மான	
இர	சாய	ன	ம்	க	ல	ந் விட்ட	 ேபால		ச	ராச	ரி	த	மிழ	ர்	வாழ்விலி ந்
வில	கிவி கின்ற	ன	ர்.	ேதர்த	ல்	கால	ங்க	ளில்	ஓட் க	ைளப்	ெபற		தாங்க	ள்	சார்ந்த	
க	ட்சிக் 	ஆத	ர	வாக	ப்	பிர	ச்சார	ம்	ெசய்வ	ேதா 	ச	ரி.	ேதசிய	வளர்ச்சியில்	ம	ேலசிய	த்
த	மிழ	ர்க	ள்	வி பட் ள்ளைத	அறிந் ம்	அத	ற்காக		எந்த		ஆேராக்கிய	மான	
ெசய	ல்திட்ட	ங்க	ைள ம்	இவ	ர்க	ள்		 ன்ென ப்பதாக		இல்ைல.	த	ங்க	 க் 	ேமல்
இ க் ம்	த	ைலைமயின்	தாள	ங்க	 க் த்	த	ப்பாம	ல்	அபிந	ய	ம்	பி க் ம்
இவ	ர்க	ளிட	ம்	இ க் ம்	ெகாஞ்ச		ந	ஞ்ச		ச	 க		சிந்த	ைன ம்	இவ	ர்க	ள்	த	ைலைம
பீட	ங்க	 க் 	வ	 ம்ேபா 	 ற்றி ம்	இற	ந்தி க் ம்.	இதில்	சில	ர்	 ண்ட	ர்
ம்ப	ல்க	ைள	வ	ழிந	ட	த்தி ம்	வ	 கின்ற	ன	ர்	என்ப	 	நான்	ேநரில்	அறிந்த		உண்ைம.

இந்த		நிைலயில்	 ய		சிந்த	ைன	ெகாண்ட		இைளஞ	ர்க	ள்	ப	ல	 ம்	அர	சிய	ல்	ஈ ப	ட்
தானாக		விலகிக்	ெகாள்வ	 	விலக்க	ப்ப	 வ	 ம்	ெதாட	ர்ந் 	ந	ட	ந் 	வ	 கின்ற	 .	
‘�	.�.��’	������	������������	�������	����������
������������…	
	
நான்	சின்ன		வ	ய	தாக		இ க் ம்	ேபாதிலி ந்ேத	அவ	ைர	எதிர்ப்ப	வ	ர்க	 ம்
ஆத	ரிப்ப	வ	ர்க	 ம்	இ ந்ேத	வ	 கின்ற	ன	ர்.	இதில்	விேசஷ	ம்	என்ன	ெவன்றால்	நான்
வ	ள	ர		வ	ள	ர		அவ	ைர	எதிர்த்த		ப	ல	 ம்	அவ	 ட	ன்	ஏேதா	ஒ 	ச	ந்த	ர்ப்ப	த்தில்
இைணந் 	ெகாள்வ	ைதக்	காண்கிேறன்.	ப	க்கா	அர	சிய	ல்		சந்தர்ப்பவாதம்
உள்ள	வ	ர்க	ளால்தான்	இவ்வா 	எளிதில்	எவ	ைர ம்	ஏற் க்ெகாள்ள	 ம்.
வாழ்க்ைக	 ம்	ஒ 	வில்ல	னாக	ேவ	வாழ்ந் 	எதிரிக	ைள	ெவல்வ	 	இவ்வ	ள	
சாத்திய	மா	என		ஆச்ச	ரிய	மாக		உள்ள	 .	அைமச்ச	ர்	ப	த	வியில்	அவ	ர்	இ ந்த	
கால	த்தில்	இந்திய	ர்க	 க் 	அவ	ர்	ெசய்ய	ேவண் ய	ைத	 ைறயாக	ச்	ெசய்யாம	ல்
விட்ட	ேதா 	அர	சாங்க	ம்	த	மிழ	ர்க	 க் க்	ெகா த்த		ெகாஞ்ச		ந	ஞ்ச	
ச	 ைகக	ைள ம்	 ய	லாப	த் க்காக	ப்	ப	ய	ன்ப	 த்திய	ைத	இன்ற	ள	 ம்	எந்த	



ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	 ம்	ம	ற	ந்தி க்க	மாட்டான்.	ம	ேலசிய		இந்திய		காங்கிர	ஸ்	எ ம்
க	ட்சியின்	த	ைலவ	ராக		ப	ல		ஆண் க	ள்	இ ந் விட்டார்.	எந்த		அர	 	ப	தவியி ம்
இப்ேபா 	இல்லாத		அவ	ர்	இன் ம்	ம	.இ.கா	க	ட்சியின்	த	ைலவ	ராக		இ க்க	
ேவண் ம்	என		ஆவ	ல்	ெகாண் ள்ளார்.இைவ	ஒ 	 ற	ம்	இ க்க		அவ	 க் 	ச	ற் ம்
ச	ைளக்காத		ேவெறா 	 ட்ட	த்தின	ர்	அவ	ர்	ம	.இ.காவில்	த	ைலவ	ர்	ப	த	வியில்
இ ப்ப	ைத ம்	எதிர்க்கின்ற	ன	ர்.	எதிர்க் ம்	 ட்ட	த்தின	ைர ம்	அவ	ர்க	 க் ப்
பின்னால்	ஒளிந் ெகாண் 	ஒத் 	ஊ ம்	ட	த்ேதா	 ப்ர	ம	ணிய	த்ைத ம்	ஒ த	ர	ம்
நிைனத் ப்	பார்க் ம்	ேபா 	சாமிேவ 	ப	ர	வாயில்ைலேயா	என	த்	ேதான் கிற	 .	
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எப்ேபா 	‘ மி	 த்ரா’	என்ற		அந்த	ஸ்ைத	ம	லாய்க்கார	ர்க	 க் 	ம	ட் ம்	வ	ழ	ங்கி
அந்த		உரிைமையக்	ேகள்வி	ேகட்ப	 	ச	ட்ட		விேராத	ம்	எ ம்	ச	ட்ட	த்ைத	அர	சாங்க	ம்
அம	ல்ப	 த்திய	ேதா	பின்ன	ர்	எங்கி ந் 	வ	 ம்	ச	ம		உரிைம.	ப	ல்க	ைலக்க	ழ	க	த்தில்
ப	 ப்ப	த	ற் 	வாய்ப் க்	கிைடப்ப	தில்	ெதாட	ங்கி	,	க	ல்விக்	க	ட	 த	வித்	திட்ட	ம்,
அர	சாங்க		ேவைல	வாய்ப் 	என		எல்லாவ	ற்றி ம்	த	மிழ	ர்க	 க் 	இ ட்ட	 ப்ேப
நிக	ழ்கிற	 .	
	
ெதாைலவிலி ந் 	பார்ப்பவ	ர்க	ள்	ம	ேலசியாவின்	அக	ன்ற		சாைலக	 ம்	உய	ர்ந்த	
க	ட்ட	ட	ங்க	 ம்		த	 ம்	பிர	மிப்ேபா தான்	ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	ர்கைள ம்
அ கின்ற	ன	ர்.	உண்ைமயில்	ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	 க் ம்	அந்தப்	ேபாலி
அல	ங்கார	ங்க	 க் ம்	எந்த	த்	ெதாட	ர் ம்	இல்ைல.	இப்ேபா 	 திதாக		வ	ந்த	
பிர	த	ம	 ம்	இந்த		ேவற் ைமக	ளில்	எைத ம்	மாற்ற	ம்	ெசய்யாம	ல்	‘ஒேர	ம	ேலசியா’
எ ம்	ேகாட்பாட்ைட	நா 	 ம்	ேபாஸ்ட	ர்	அ த் 	பிர	ச்சார	ம்
ெசய்கிறார்.பாவ	ப்ப	ட்ட		த	மிழ	ர்க	 க் 	ஆதிக்க		வ	ர்க்க	த்தின	ரின்	ேபாலி	அர	சிய	ல்
றித் 	விள	க்க			ஊட	க	விய	லாள	ர்க	ள்	ப	ல	 ம்	த	யார்	இல்ைல.	ச	 க	த்திற் 	ச	ம	

உரிைம	கிைடக்க		 ற	ப்ப	ட்ட		ப	ல	 ம்	அர	சின்	ைகக்	 லிக	ளாக		மாறிவி ம்	 ழ	லில்
உங்க	ள்	ேகள்வி	ஓர்	அற் த	மான		க	ன	 	த	 ம்	 க	த்ைத	ஏற்ப	 த் கிற	 .	
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இர	ண் 	 ற்றாண் க	ளாக		எைத	பா காத்தார்க	ேளா	இல்ைலேயா	சாதிைய
ம	ட் ம்	ப	த்திர	மாக	ப்	பா காத் 	ைவத்தி க் ம்	ச	 க	மாக		ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	ர்க	ள்
இ க்கிறார்க	ள்.	நான்	சி பிள்ைளயாக		இ க் ம்	ேபா 	சாதி	 றித்தான	
ேபச் க	ள்	ஒ 	ெகாச்ைச	வார்த்ைதக் 	நிக	ராக		மிக		ர	க	சிய	மாக	 ம்

ப்பாக	 ேம	ப	ல	ரா ம்	ேபச	ப்ப	ட்ட	 .	இப்ேபா 	ப	கிர	ங்க	மாக	ேவ	சாதிச்



சங்க	ங்க	ள்	ம	ேலசியாவில்	உ வாகி	வ	 கின்ற	ன	.	அதில்	ெப ம்	வ	ணிக	ர்க	 ம்
அர	சிய	ல்வாதிக	 ம்	ம	ைற க	மாக	 ம்	ெவளிப்ப	ைடயாக	 ம்	ஈ பட்
வ	 கின்ற	ன	ர்.	ம	.இ.கா	எ ம்	இந்திய	ர்க	ளின்	அர	சிய	ல்	க	ட்சியி ம்	இந்த		சாதி
அைடயாள	ம்	ெப ம்	ப	ங் 	வ	கிக்கிற	 .	200	ஆண் க	 க் 	 ன்
ச	ஞ்சிக் லிக	ளாக		வ	ந் 	ஒ ேவைளச்	சாப்பாட் க் 	ஆங்கிேலய	னிட	 ம்
ஜ	ப்பானிய	னிட	 ம்	 ைழக் ம்பி 	ேபாட்ட		ஒ 	ச	 க	த்தின	ர்,	ெகாஞ்ச	ம்
த	ைலெய க்க	த்	ெதாட	ங்கிய	 ம்	எங்கி ந் தான்	இந்த		ம	யி 	ஜாதிையத்	ேத
அைடகிறார்க	ேளா	என் 	ெதரிய	வில்ைல.	த	மிழ	க	ம்	ேபான் 	இங் 		தீண்டாைமக்
ெகா ைமெயல்லாம்	இல்ைல.	ஆனால்	ெப ம்பா ம்	தி ம	ண	ங்க	ளின்	ேபா 	ஜாதி
த	ைல	நீட் வி கிற	 .	ப	த்திரிைகக	ள்	ஜாதி	ச	ங்க		விள	ம்ப	ர	ங்க	ைள
இப்ேபாெதல்லாம்	தாராள	மாக	ப்	பிர	 ரிக்கின்ற	ன	.	எக்ேக 	ெகட்டால்	ந	ம	க்ெகன்ன	
என் 	இ க்க	 ம்	 யா .	ஏதாவ	 	ெசய்தாக	த்தான்	ேவண் ம்.	
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ஆர	ம்ப	த்தில்	என	க் 	அவ்வ	ைமப்பின்	மீ 	நிைறய		ச	ந்ேதக	ங்க	 ம்
விம	ர்ச	ன	ங்க	 ம்	இ ந்த	ன		.	அ 	ஆர்.	எஸ்.	எஸ் ட	ன்	ெதாட	ர் ைடய		அைமப்
என்ப	 	அதில்	 க்கிய	மான	 .	ேம ம்	அந்த		அைமப்பில்	ஏற்ப	ட் ந்த	
பிள	 பா க	 ம்	என்ைனப்	ெப ம்	ச	ந்ேதக	ம்	ெகாள்ள	ச்	ெசய்த	 .
இவ	ற்ைறெயல்லாம்	மீறி		அவ்வ	ைமப் 	ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	ர்க	ளின்	உண்ைமயான		ம	ன	
உண	ர்ைவ	ெவளிப்ப	 த் ம்	வித	மாக		25	நவம்பர்	2007ல்	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்த	
ேபர	ணி,	ம	ேலசிய		அர	சாங்க	ம்	‘அர	சிய	ல்’	ந	ட	த்த		அ வ	ைர	ெவளிேதாற்ற	த்தில்
க	ட்ட	ைமத்தி ந்த		ச	 தாய		ஒற் ைமையக்	ேகள்விக் றியாக்கிய	 .	ம	ேலசியாவில்
ந	ட	ந் வ	 ம்	பாரப	ட்ச	மிக்க		ஆட்சி ைறைய	அப்ேபா தான்	அறிந் ெகாண்ட		உல	க	
நா க	ள்	அேனக	ம்.	ெதாட	ர்ந்த		எச்ச	ரிக்ைகக	 க் ப்	பிற	 ம்	ப	ல	த்த	
பா காப் க் ப்	பிற	 ம்	25	நவம்பர்	2007ல்	 மிய		ப	ல		ல	ட்ச	ம்	த	மிழ	ர்க	 க்
உண்ைமயில்	ஹிண்ட்ராப்	 றித்த		எந்த	க்	ேகள்விேயா	ச	ந்ேதக	ேமா	விம	ர்ச	ன	ேமா
இ ந்தி க்கா .	ப	ல		வ	 ட	ங்க	ள்	அ த்த	ப்ப	ட் 	வ	ந்த		சாம	ன்ய		ம	க்க	ளின்	ெவ ப்
அ .	அந்த		உண	ர்ச்சி	ெவளிப்ப	ட		வ	ழிய	ைமத்த		ஹிண்ட்ராப்	த	ைலவ	ர்	உத	ய	 மார்
மீ 	என	க் 	நிர	ம்பிய		ம	ரியாைத	இ ந்த	 .	அந்த		ம	ரியாைத ட	 ம்	ம	ன	தில்
ேதங்கிய		விம	ர்ச	ன	ங்க	 ட	 ேம	அவ	ைரக்	க	ட	ந்த		சில		மாத	ங்க	 க் 	 ன்
ந	ண்ப	ர்க	ேளா 	இைணந் 	ஒ 	ேநர்காண	ல்	ெசய்ேதன்.	
	
ம	ற்ெறல்லா	ஊட	க	ங்க	ைள ம்	விட		ஹிண்ட்ராப்	ம	ற் ம்	அத	ன்	இன்ைறய		நிைல
றித் 		‘வ	ல்லின	ம்’	ேநர்காண	லில்	விரிவாக		வாசிக்க	லாம்.	ம	ற்ெறா

விசய	த்ைத ம்	இங் 	ெசால்ல	ேவண் ய		அவ	சிய	ம்	உண் .	ம	ேலசிய	த்
த	மிழ	ர்க	ளின்	ம	ன	ம்	ெமாழிையவிட		ம	த	த்திற் 	அதிக	ம்	 க்கிய	த் வ	ம்
அளிக்க	க் ய	 .	அத	ற் 	 க்கிய	க்	காரண	ம்	இன்ைறய		ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	ர்க	ளில்
பாதிக் 	ேமற்ப	ட்ட	வ	ர்க	ளில்	த	மிைழப்	பின் ல	மாக	க்	ெகாள்ளாத	வ	ர்க	ள்.	ம	லாய்



ப	ள்ளிக	ளில்	க	ல்வி	க	ற்ற	வ	ர்க	ள்.	இவ	ர்க	 க் 	த	ங்க	ள்	இன	த்தின்	அைடயாள	மாக	
ந	ம் வ	 	ேகாயிைல ம்	ம	தத்ைத ம்	ம	ட் ேம.	என்	அ மான	த்தில்	ஒ ேவைள
ெமாழிைய	ைமய	மாக		ைவத் 	ஹிண்ட்ராப்	ந	க	ர்ந்தி ந்தால்	அத	ற் 	ப	ர	வ	லான	
ஆத	ர	 	கிைடத்தி க்கா .	அண்ைமயில்	ந	டந்த		‘எஸ்.பி.எம்	பாட		விவ	கார	
ேபர	ணிேய’	அத	ற் 	ஒ 	சான் .	ஹிண்ட்ராப்	ேபர	ணி	ேகாயில்	உைடப் 	ம	ற் ம்
சிைறயில்	த	மிழ	ர்க	ள்	ெகால்ல	ப்ப	 வ	ைத	 ன்ைவத் 	ந	க	ர்த்த	ப்ப	ட்ட	 .	ஹிண்ட்ராப்
ேபார	ட்ட	த்ைத	ெவ ம்	இந் த் வ		பின் ல	த்ைதக்	ெகாண் 	ம	ட் ம்	பார்ப்ப	
ச	ரியாகா 	என		அந்த		ேநர்காண	 க் ப்	பின்	உண	ர்ந்ேதன்.	ஹிண்ட்ராப்
ேபர	ணியால்	ம	ேலசிய	த்	த	மிழ	ர்க	 க் 	ஓர	ள	ேவ ம்	விழிப் ண	ர் 	ஏற்ப	ட் ள்ள	
என்ேற	க	 கிேறன்.	த	மிழ	க	த்ேதா 	ஒப்பி ைகயில்	ம	ேலசியாவில்	ம	த	ம்
ப	ங்காற் ம்	வித	ம்	ேவறாக		உள்ள	 .	ெவ ம்	இன	க்	க	ட்சிக் ள்	ந	ட	க் ம்
ச	ர்ச்ைசக	ைள	ம	ட் ேம	ேபசித்	திரிந்த	வ	ர்க	 க் 	ம	த்தியில்	ஹிண்ட்ராப்	ேநராக	
அர	சாங்க	த்திட	ேம	எம்	உரிைமக்காக		வாதா கிற	 .		ஒ 	அதிகார		ச	க்திைய
எதிர்க்க		அத	ற் 	ஆ த	ம்	ஒன் 	ேதைவப்ப	 கிற	 .	அ 	ம	த	மாக		இ க் ம்
ப	ட்ச	த்தில்	தற்காலிக	மாக	க்	ைகயில்	எ ப்ப	 	த	வ	றில்ைல	என்ேற	நிைனக்கிேறன்.	
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நீங்க	ள்	ேகட்ப	தில்	நியாய	ம்	உண் .	ஆனால்	நான்	ந	ைட ைறச்	சிக்க	ல்	 றித் ப்
ேபசிக்ெகாண் க்கிேறன்.	த	மிழ்ெமாழி	அல்ல	 	த	மிழ்ப்ப	ள்ளிக	ள்	ெதாட	ர்பான	
சிக்க	ல்க	ள்	ம	ேலசியாவில்	எ ம்ேபாெதல்லாம்	அத	ற்காக	க்	 ர	ல்	ெகா க்க	
வ	 ப	வ	ர்க	ளின்	எண்ணிக்ைக	ப	ரிதாப	மான	 .	அப்ப	 ேய	வ	 ப	வ	ர்க	ளின்
பின்ன	ணிைய	ஆராய்ந்தால்	அவ	ர்க	ள்	பிள்ைளக	 க்ேக	த	மிழ்	ெதரியாம	ல்
இ க் ம்.	இங் 	ெமாழிைய	ைவத் ப்	பிைழப்ப	வ	ர்க	ளில்	 க்கிய	மான	வ	ர்க	ள்
த	மிழ்ப்ப	ள்ளி	ஆசிரிய	ர்க	ள்,	த	மிழ்	வாெனாலி	–	ெதாைலக்காட்சியில்
ப	ணியாற் ப	வ	ர்க	ள்,	த	மிழ்ப்	ப	த்திரிைக	ந	ட	த் ப	ர்க	ள்,	த	மிழ்	ேபராசிரிய	ர்க	ள்,
த	மிழ்	எ த்தாள	ர்க	ள்,அர	சிய	ல்வாதிக	ள்	என		அ க்க	லாம்.	இவ	ர்க	ளில்	எத்த	ைனப்
ேபர்	த	ங்க	ள்	பிள்ைளக	ைளத்	த	மிழ்ப்ப	ள்ளிக் 	அ ப்பி ள்ள	ன	ர்?;	எத்த	ைன
ேபரின்	பிள்ைளக	 க் த்	த	மிழ்	ப	 க்க	த்	ெதரி ம்?;	எத்த	ைன	ேபரின்
பிள்ைளக	 க் த்	த	மிழ்	ேபசினால்	 ரி ம்?	என்ப	 	என்	ேகள்வி.	மிக		எளிதாக	
என்னால்	ேபராசிரிய	ர்க	ள்	ெதாட	ங்கி	த	மிழ்	எ த்தாள	ர்க	ள்	வ	ைர	அவ	ர	வ	ர்



பிள்ைளக	ளின்	நிைல	 றித் க்	 ற		 ம்.	
	
இைத	நான்	ெசால்ல	வ	ந்த	த	ற் க்	கார	ண	ம்,	ச	 க	த்திற் ம்	ெமாழிக் ம்
ந	ன்றி ட	ன்	இ க்க	ேவண் ய	வ	ர்க	ளின்	நிைல	மிக	க்	ேகவ	ல	மாக		இ க்க	
சாமானிய	ர்க	ளின்	ம	ன		நிைலயின்	இய	க்க	ம்	எப்ப	 	இ க் ம்?		மாண	வ	ர்க	ள்
ேபாதாைமயால்	1200லி ந் 	800	ஆகி	இப்ேபா 	523	என்றள க் 	தமிழ்ப்
பள்ளிகளின்	எண்ணிக்ைக	வீழ்ச்சியைடந் ள்ள ..	இ 	இன் ம்	 ைற ம்.	இ
ெதாட	ர்பான		அபாய	ம்	 றித் 	விழிப் ண	ர் 	ப	ர	ப்ப	ப்ப	ட்டா ம்	ெபரிதாக		எந்த	
மாற்ற	 ம்	இல்ைல.	இதில்	நான்	இந் ,	 ஸ்லிம்,	கிறித் வ	ர்க	ள்	என்ற	
அ ப்ப	ைடயில்	ேபச	வில்ைல.ெபா வாக	ேவ	த	மிழ	ர்க	ளின்	ம	ன	ப்ேபாக் 	அப்ப	 தான்
உள்ள	 .	
	
இந் 	ம	த	ம்	த	ன் ள்	சாதி	ஒ க் ைறக	ைளக்	ெகாண் ப்ப	 	உண்ைமதான்.
அ 	சாதி	ஒ க் ைறைய	ம	ட் ேம	ெகான் க்கிற	 	என்ப	
உண்ைமய	ல்ல	ேவ.		ஒ க்க	ப்ப	ட்ட	வ	ர்க	ள்	 த	லில்	ஒன்றிைணய		ஒ 	த	ள	ம்
ேதைவப்ப	 கிற	 .இதில்	உள்ேள	 ந் 	ம	த		ஒழிப் 	பிர	ச்சார	ெமல்லாம்	ெசய்ய	

யா .		ஹிண்ட்ராப்	 ட்ட	த்தில்	க	லந் ெகாண்டவ	ர்க	ள்	எந்த		சாதிைய ம்
ம	ன	தில்	ெகாண் 	க	ள	த்தில்	இற	ங்கியி க்க		மாட்டார்க	ள்.	
�����������	��������������	���	�������
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உ வாகி	என்ன		ெசய்வ	 ?	ம	ேலசியாவில்	அத்த	ைகய	ெதா 	க	ட்சிைய
உ வாக் வ	த	ற் 	ெபரிய		த	ைட	இ க்கா .	ஆனால்	ெசய	ல	ற் 	கிட	க்கின்ற	
எக்க	ச்ச	க்க	மான		க	ட்சிக	ேளா 	அ ம்	இைணந் ெகாள் ம்.1.8	மில்லியன்
மக்கைளக்	ெகாண்ட	ம	ேலசிய		இந்திய	ச கம்	பல்ேவ 	 க்களாக
பிள பட் ள்ள .	இச்சி பான்ைமயின	ர்	ேதர் 	ெசய்வதற் 	 ைறந்த 	ஆ
அரசியல்	கட்சிகளாவ 	உள்ளன.மஇகா	(மேலசிய	இந்தியர்	காங்கிரஸ்),	பிபிபி	(பல
இனக்	கட்சியாக	இ ந்தா ம்	இந்தியர்கள்	அதிக	எண்ணிக்ைகயில்	உள்ளனர்),
ஐபிஎப்	(இந்தியர்	 ன்ேனற்ற	 ன்னணி),	மேலசிய	இந்தியர்	ஐக்கிய	கட்சி,
திதாக	ெதாடங்கப்பட் ள்ள	மேலசிய	மக்கள்	சக்திக்	கட்சி,	ஹிண்ட்ராப்

வின	ரின்	எச்.ஆர்.பி	என	ப்ப	 ம்	ம	னித		உரிைம	க	ட்சி	என		இ க் ம்	இவ	ற்றால்
எளிய		த	மிழ்	ம	க்க	ள்	ச	ந்திக் ம்	நிராக	ரிப் க் 	 மாக	த்	தீர் 	பிற	க்க	வில்ைல.
இதில்	த	மிழ்த்	ேதசிய	வாத	ம்	எனப்	ேப ம்ேபா 	இ க்கின்ற	வ	ர்க ம்	ப	ய	ந்
ஓ வி வ	ர்.	த	ைலைமேயற் 	ந	ட	த்த	த்	த	மிழ்	ெதரிந்த		த	ைலவ	ர்	யா ம்	இ க்க	
மாட்டார்க	ள்.	த	ைலவ	ரின்	ம	க	ன்	ஆங்கில	ப்	ப	ள்ளியில்	ப	யின் ெகாண்
ேமட் க் 	ம	ன	 ட	ன்	இ ப்பான்.	த	மிழ்	ெதரிந்த		த	மிழ	 க் 	இன்ைறய		அர	சிய	ல்
சித் 	 ரி மா	என்ப	 ம்	ச	ந்ேதக	ம்தான்.	இதில்	சாதி	அைடயாள	ங்க	ள்	ேவ

ந் ெகாள் ம்.	இப்ப	 	ஒ 	க	ட்சி	ம	ேலசியாவில்	உண் 	என		 ற		ம	ட் ம்	அ



ப	ய	ன்ப	ட	லாம்.ம	ற்ற	ப	 	ஆக்க	க	ர	மான		ஒ 	ந	க	ர் க் 	க	ட்சி	ப	ய	ன்ப	 ம்	என	
என	க் த்	ேதான்ற	வில்ைல.	
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ம	ேலசிய		ேசாசலிச	க்	க	ட்சி	என் 	ஒ 	க	ட்சி	உள்ள	 .	1998ல்	உ வாக்க	ம்	க	ண்ட	 .
நாட் ன்	பா காப் க் 	அச் த்த	ல்	த	 ம்	என		ப	ல		கால	மாக		அர	சாங்க	ப்	ப	தி
நிராக	ரிக்க	ப்ப	ட் 	2008ல்	ப	தி 	ெபற்ற	 .	அத	ன்	ெசய	ற்பா க	ள்	வீரிய	மாக	
இல்ைல.	நிச்ச	ய	ம்	அக்க	ட்சி	ம	ேலசியாவில்	 	 த	ந்திர	த் ட	ன்	ெசய	ல்ப	ட		 ம்
என		நான்	ந	ம்ப	வில்ைல.	
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எந்த	வித	மான		ெதாட	ர் ம்	இல்ைலெயன் தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	இங்
ந	ைடெப ம்	எவ்வ	ைகயான		ெமாழி,	இல	க்கிய	,	அர	சிய	ல்	 ட்ட	ங்க	ளி ம்
அவ	ர்க	ளின்	ப	ங்க	ளிப்ைப	நான்	பார்த்த	தில்ைல.	ெப ம்பாேலார்
ெசல்வ	ந்த	ர்க	ள்தான்.	இய	ல்பாக	ேவ	அவ	ர்க	ள்	ேமட் க் 	ம	ன		நிைலயில்தான்
உள்ள	ன	ர்.	ெப ம்	ப	ண	ம்	ெசல	 	ெசய் 	ேகாயில்க	ளில்	அன்ன	தான	ம்	ெசய்வ	ைத

ர	த்திலி ந் 	பார்த்தி க்கிேறன்.	அவ	ர்க	 க்ெகன் 	ச	ங்க	ம் ட		உள்ள	 .
அவ	ர்க	ள்	த	ங்க	ைளத்	த	னித் 	அைடயாள	ம்	காட்ட		எண் கிறார்க	ள்	என	
நிைனக்கிேறன்.	இ ந் விட் ப்ேபாக	ட் ேம.	
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என	 	இத	ழிய	ல்	ெசய	ல்பா க	ள்	‘ம	ன்ன	ன்’	எ ம்	சனரஞ்சக	இத	ழிலி ந்
ெதாட	ங்கிய	 .	மாத		இத	ழான		அதில்	ப	ணியாற்ற		அத	ன்	ஆசிரிய	ர்	எஸ்.பி.அ ண்
எல்லா	 த	ந்திர	ங்க	ைள ம்	ெகா த்தி ந்தார்.	ச	ம்ப	ள	ம்	என் 	எ ம்	இல்ைல.
ம	திய		ேவைள	உண	 	கிைடக் ம்.	எந்த		ச	ம்பள	 ம்	இல்லாம	ல்	 	ேநர	மாக	ப்
ப	ணியாற் ம்	அள	விற் 	என	க் 	ஆர்வ	 ம்	வீட் ல்	எந்த	ப்	ெபா ப் ம்	இல்லாம	 ம்
இ ந்த	 .	சில		க	 த் 	ேவ பா க	ளால்	அவ்வித	ழிலி ந் 	வில	கிேனன்.	
	



அத	ன்	பிற	 	‘காத	ல்’	எ ம்	இல	க்கிய		இத	ழ்	ம	ேலசியாவில்	 த	ன் த	லாக	
உ வான	 .	ப	த்திரிைகயாள	ர்	ெப .அ.த	மிழ்ம	ணி	அவ	ர்கேளா 	ஏற்ப	ட் ந்த	
ந	ட்பில்	அவ	ர்	நிர்வாக		ஆசிரிய	ராக		இ க்க		நா ம்	ம	ணிெமாழி ம்	இைணந்
இத	ைழ	ந	ட	த்திேனாம்.	ந	வீன		சிந்த	ைன	ெகாண்ட		ம	ேலசிய		எ த்தாள	ர்க	ள்
ஒன்றிைணந்த	 	அவ்வித	ழ்	 ல	ம்தான்.	 மார்	ப	த் 	இத	ழ்க	ள்	ெவளிவ	ந்த		பின்ன	ர்
ெபா ளாதார	ப்	பிர	ச்ச	ைனயால்	இத	ழ்	நின்ற	 .	ம	ேலசியாவில்	ந	வீன		சிந்த	ைன
ெகாண்ட		எ த்தாள	ர்க	ள்	ப	ல	 ம்	இ ப்ப	ைத	அறிந்த	பின்	நான்	‘வ	ல்லின	ம்’	எ ம்
இத	ைழ	அர	சாங்க	த்திட	ம்	ப	தி 	ெசய் 	ெதாட	க்கிேனன்.	
	
த	ல்	இத	ழ்	ெவளிவ	ர		த	மிழ	க	த்திலி ந் 	ம	 ஷ்ய		 த்திர	 ம்,	சிங்ைகயிலி ந்

ல	தா ம்,	ல	ண்ட	னிலி ந் 	என்.ெசல்வ	ராஜா ேம	கார	ண	ம்	என்பைத	நிைன
ற	க்	க	ட	ைமப்ப	ட் ள்ேளன். மார்	எட் 	இத	ழ்க	ள்	ெவளிவ	ந்த		பின்ன	ர்

வ	ல்லின	த்ைத	இைணய		இத	ழாக		மாற்றிேனாம்.	இைணய		இத	ழாக		உ வாக		ந	ண்ப	ர்
சிவா	ெபரிய	ண்ண	ன்	 ைணப் ரிந்த	 	ேபால	ேவ	வ	ல்லின	த்தின்	த	ள	த்ைத	ேம ம்
விரிவாக்க		ந	ண்ப	ர்	 வ	ராஜ	னின்	ஆேலாச	ைனக	ள்	 ைண ரிந்த	ன	.	உண்ைமயில்
வ	ல்லின	ம்	எங்க	ள்	 வ	ரின்	 ட்ட	ணியில்	 திதான		ஒ 	ப	ரிமாண	த்ைத	எ த்த	
என் தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	
	
வ	ல்லின	ம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட		வாச	க	ர்கைளேய	ெசன்ற	ைடவ	தாக		இ ந்த	 .	தீவிர	
இல	க்கிய		 த்திைர	வி ந் விட்ட	 	அத	ற் க்	கார	ண	மாக		இ க்க	லாம்.
இல	க்கிய	ம்	த	விர்த் 	நாங்க	ள்	–	இங் 	நாங்க	ள்	என்ப	 	இள	ம்	த	ைல ைற
எ த்தாள	ர்க	ைளக்	 றிக்கிற	 	-ச	ம	கால		ம	ேலசிய		அர	சிய	ல்	 றித் ம்	எ த	த்
ெதாட	ங்கியி ந்த		ஒ நிைலயில்	எங்க	ள்	எ த்ைத	ம	ேலசிய		த	மிழ்	ம	க்க	ளிட	ம்
ெகாண் 	ெசல்ல		ஓர்	அச் 	ஊட	க	த்திற் க்	காத்தி ந்ேதாம்.’ க	வ	ரி’	உ வான	 .
மாத	ம்	இ ைற	ெவளிவ	 ம்	அதில்	என்ேனா 	 வ	ராஜ	ன்,	ம	ணிெமாழி,	ேதாழி
என		இளம்	த	ைல ைற	எ த்தாள	ர்க	ள்	இைணந் ள்ள	ன	ர்.	
	
இைதத	விர		 வ	ராஜ	ன்	ஆசிரிய	ராக		இ க் ம்	 ம்பி	எ ம்	‘அறிவிய	ல்’	இத	ழில்
ஆசிரிய	ர்	 வில்	என்	ெபய	ைர ம்	‘ ம்மா’	இைணத்தி க்கிறார்க	ள்.	ஒவ்ெவா
இத	 க் ம்	ஒ 	அறிவிய	ல்	க	ைத	எ திக்ெகா ப்ப	ேதா 	ச	ரி.	ம	ற்ெறல்லாவ	ற்ைற
விட	 ம்	இத	ழிய	ல்	என்	ஆன்மாேவா 	மிக		ெந ங்கி	இ ப்ப	தாகப்ப	 கிற	 .	ஒ
ேவைள	நான்	ஒ 	த	மிழ்ப்ப	ள்ளி	ஆசிரிய	ராக	இல்லாம	ல்	இ ந்தி ந்தால்	எப்ேபாேதா

ேநர	ப்	ப	த்திரிைகயாள	னாகியி ப்ேபன்.	ப	த்திரிைகையவிட		என்	ச	 க	த்ைத
மிக		ெந ங்கிப்	பார்க் ம்	ப	ர	ப்ைப	த	மிழ்ப்ப	ள்ளிகள்	என	க் த்	த	 கின்ற	ன	.	
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எ வ	 	 றித் 	நிைறய		ேகள்விக	ள்	எ ந்த	ப	 	உள்ள	ன	.	ெமாழி,	தீவிர	
இல	க்கிய	ம்,	த	மிழ்	என	ப்	ேபசிக்ெகாண் 	அதிகார	த்திட	ம்	 னிக் கி	இ க் ம்



ஏதாவ	 	ஓர்	எ த்தாள	ைனச்	ெச ப்ைபக்	க	ழற்றி	அ த் விட் 	பிற	
எ வ	 தான்	ச	ரி	என் ம்	ப	 கிற	 .	ம	ேலசிய		த	மிழ	ர்க	 க் 	கிைடக்க
ேவண் ய		உரிைமக	ைளத்	த	ராம	ல்	ேதர்த	ல்	கால	ங்க	ளில்	ம	ட் ம்	வாக் தி
அளிக் ம்	அர	சிய	ல்வாதிக	 க் 	எதிராக		வ	ன் ைற	ஒன் தான்	ச	ரியான		தீர்ேவா
என் ட		அவ்வ	ப்ேபா 	ேதான் கிற	 .	க	ச	க	ச	ப்பான		இந்த		அர	சிய	ல்	இல	க்கிய	ச்
ழ	லில்	அவ்வ	ப்ேபா 	சில		க	ட் ைரக	ைள ம்	க	விைதக	ைள ம்	எ தி	ப	ைடப்

ம	ன	த்ைத	உயிர்ப்பித் க்	ெகாள்கிேறன்.	
	
ஒ 	ச	ம	ய	ம்		ஒ 	ேதாழியிட	ம்	 றிேனன்.	“நான்	ஒ 	ெபன்சில்	ேபால	ேவா	என		ஆழ்
நிைலயில்	சிந்திக் ம்	ேபா 	ேதான் கிற	 .	ஒ 	ப	க்க	ம்	இ க் ம்	அழிப்பான்	ச	தா
எைதயாவ	 	அழிக்க	ேவ	 ற்ப	 கிற	 ;	 றிய		க	ரி ைன ம்		த	ன்	ப	ங் க் க்
வ	ன் ைறேயாேட	காகிக	த்ைதக்	கிழிக்கிற	 …ஆக		ெமாத்த	த்தில்	என்னில்
இர	ண் 	ப	க்க	 ம்	அழிக் ம்	ச	க்திதான்”	என்ேறன்	.	அத	ற் 	அவ	ர்	நிதான	மாக	
“இர	ண் ேம	விைரவில்	ேதய்ந் 	அழிந் 	இல்லாம	ல்	ேபாய்வி ம்”	என	க் றிச்
சிரித்தார்.	ந	ட	க்க	ப்ேபா ம்	உண்ைமக	ைளப்	ெபண்க	ள்	எப்ப	 ேயா	ெதரிந்ேத
ைவத்தி க்கிறார்க	ள்.	
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கிளிெநாச்சி,	இரத்தின ரத்தில்	பிறந்த	தீபச்ெசல்வன்	கவிைத,	பத்தி	எ த் ,
ஆவணப்படம்,	திறனாய் ,	ஊடகவியல்	எனப்	பல் ைறகளில்
இயங்கிக்ெகாண் ப்பவர்.	‘ப ங் 	 ழியில்	பிறந்த	 ழந்ைத’	(காலச் வ
2008),	‘ஆட்களற்ற	நகரத்ைத	தின்ற	மி கம்’	(உயிர்ைம	2009),	‘பாழ்	நகரத்தின்
ெபா ’	(காலச் வ 	2010)	ஆகிய	 ல்கள்	இ வைர	ெவளியாகி ள்ளன.
ேபாைரக்	 றித் ம்	ேபாரின்	வ ைவக்	 றித் ம்	அைலந் 	திரி ம்	ஏதிலி	வாழ்
றித் ம்	ெதாடர்ச்சியாக	எ திவ ம்	தீபச்ெசல்வன்	யாழ்	பல்கைலக்கழக

மாணவர்	ஒன்றியத்தின்	ெசயலாளராக ம்	ெசயற்பட்டவர்.	‘தீபம்’	என்ற
வைலப்பக்கத்ைத	தமிழ்,	சிங்களம்,	ஆங்கிலம்	என	 ம்ெமாழிகளி ம்
நடத்திவ கிறார்	(deebam.blogspot.com).	தற்ேபா 	யாழ்	பல்கைலக்கழக
ஊடக	நிைலயத்தில்	வ ைக	விரி ைரயாளராகப்	பணியாற் ம்	
தீபச்ெசல்வ டனான	இந்ேநர்காணல்	மின்னஞ்ச டாகக்	ேகள்விகைள
அ ப்பி ம்;	ெபற் க்ெகாண்ட	பதில்களிலி ந் 	 ைணக்	ேகள்விகைள	அ ப்பிக்

தல்	பதில்கைளப்	ெபற் ம்	நிகழ்த்தப்பட்ட .	
–	ேஷாபாசக்தி
23.07.2010	
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1983இல்	இனக்கலவரம்	நடந் 	 ந்த
காலத்தில்	நான்	பிறந்ேதன்.	தமிழ்	மக்கள்
தங்கள்	உரிைமக க்காகப்	ேபாரா ம்
காலத்தில்	நான்	பிறந் 	வளர்ந்
ெகாண் ந்ேதன்.	எனக் 	ஞாபகம்
ெதரியத்	ெதரிய	அந்தச்	 ழைலத்தான்
பார்க்கத்	ெதாடங்கிேனன்.	ேபாராளியாக
இ ந்த	அண்ணாைவ	(ெபரியம்மாவின்
மகன்),	இைளஞர்கைள	அைழத் ச்



ெசல் ம்	இந்திய	இரா வத்ைத,
இலங்ைக	இரா வத்ைதப்	பார்த் ப்	பார்த் த்தான்	வளர்ந்ேதன்.	 த்தேமா
ழந்ைதயாக	இ ந்த	எனக் 	 ன்னால்	சாதாரணமாக

நிகழ்ந் ெகாண் ந்த .	ஏன்	 த்தம்	நடக்கிற 	என்ப 	 தலில்
ெதரியா விட்டா ம்	பின்னர்	‘ஆமி’	வந் 	ெஹலிகப்டரில்	தாக் தல்	நடத்திக்
ெகாண் ந்தெபா 	எங்கள்	ஊரில்	உள்ள	மக்க டன்	 ழிக க் ள்	ப ங்கிக்
கிடந்ேதன்.	ஆனால்	கிட்டத்தட்ட	ஆ 	வயதில்	ஏன்	 த்தம்	நடக்கிற ,	எங்கள்
மண்ணில்	என்ன	நடக்கிற 	என்ப 	எனக் ப்	 ரிந் விட்ட .	எங்க க் 	என்ன
நடக்கிற ?	நாங்கள்	யார்?	என் 	 ரிந் 	ெகாண்ேடன்.	ஆமிக் 	பயந் 	வா ம்
வாழ்க்ைக	எனக் 	அந்த	வயதிேலேய	ெதரிந்த .	
	
த்தத்திற் ம்	எனக் ம்	ஒேர	வய 	என் 	நீங்கள்	 றிப்பி வ ேபால	ெவற்றி ம்

ேதால்வி ம்	நிைறந்த,	கன கள்	–	ஏமாற்றங்கள்	நிைறந்த	 த்தம்	என 	 ழந்ைத
வாழ் 	 தல்	இன் 	வைர	ெதாடர்ந் 	வந் 	என்ைனத்
தாக்கிக்ெகாண் க்கிற .	அப்ெபா 	 தல்	இன் வைர	சிைதவைடந்த
ேதசத்ைத,	 ழைலத்தான்	பார்த் 	வ கிேறன்.	பள்ளியில்	 ண் 	வீசப்பட்
உைடந்த	வ ப்பைற,	காணியில்	ெவற் த்	 ப்பாக்கி	ரைவகைளப்	ெபா க்கி
விைளயா வ ,	இரா வம்	அைலந்த	சப்பாத் களின்	அைடயாளங்கைளக்
காைலயில்	ேத தல்	என் தான்	என்	 ழந்ைதப்	ப வம்	கழிந்த .	இப்ப 	நடந்த
த்தம்	என்ைன	அழி களால்,	சத்தங்களால்,	இரா வங்களால்	அஞ் ம்	ஒ
ழந்ைதயாக்கிய .	சிறிய	வயதில்	இரா வம்	ெஷல்	மைழ	ெபாழியப்	ெபாழிய

ெபாதிகைளத்	 க்கிக்ெகாண் 	ஓ ம்ெபா 	எனக் 	 ன்னால்	நிகழ்ந்த	 யர்
வாழ்க்ைக	 த்தம்	ைகயளித்த	ெப 	அபாயங்களாக,	அச் த்தல்களாக	மனதில்
ப ந் 	விட்டன.	
	
த்தம்	மீண் ம்	மீண் ம்	 யர்	மிக்க	வாழ்க்ைகைய	விரித் க்	ெகாண்ேட

ெசன்ற .	 த்தம்	மீண் ம்	மீண் ம்	அைலச்சல்கைள ம்	இழப் கைள ம்	தந்த .
ப ங் ழிகைள	ெவட்ட	 யாத	வயதில்	தைரகளில்	ப ங் வ ம்	பின்னர்
நிலெமங் ம்	ப ங் ழிகைள	ெவட் வ மாகக்	கழிந்த 	எங்கள்	வாழ்க்ைக.
என 	சனங்கைள	வைதத்த	 த்தத்ைதக்	கண் 	நான்	அஞ்சி	ஓ
ஒளிந்தி க் ம்	ெபா 	என 	ஒேர	அண்ணன்	 த்தத்திற் 	எதிராகப்	ேபாரா ம்
மனநிைலயில்	இ ந்தான்.	தன 	பத்தாவ 	வயதிேலேய	அவன்	இயக்கத்தில்
ேசர்ந்தான்.	16	வய 	வைர	அவன்	ஐந் 	தரம்	ேபாராட்டத்தில்	ேசர்ந் 	ேசர்ந்
தி ப்பி	அம்மா டன்	இைணக்கப்பட்டான்.	விமானங்கைளக்	கண் 	நான்	ஒளிந்
ெகாண் க்ைகயில்	அண்ணா	ேகாடரியின்	பி ைய	எ த் த்	 ப்பாக்கி	மாதிரி
வாைன	ேநாக்கி	நீட் 	‘பட	பட’	என் 	 ட் 	விைளயா க்	ெகாண் ப்பான்.	
	
இ தியில்	அண்ணா	கன க்காக	வீரமரணம்	அைடந்த	ெபா தான்	நான்
நிைறய	விடயங்கைளப்	 ரிந் 	ெகாண்ேடன்.	அண்ணாவின்	ெநஞ்சார்ந்த	கன



என்ைன	மிக ம்	பாதித்த .	அ நாள்வைர	இ ந்த	 த்த	அ பவங்கள்,
அண்ணாவின்	மனம்	என்பன	என்ைன	ப க்கத்	 ண் யேதா 	ச க,	ேதசபற் க்
ெகாண்ட	ெபா ப்பான	மாணவனாக	வாழ	வளரத்	 ண் ய .	அந்தக்	காலத்தில்
வன்னியில்	என்ைனச்	 ற்றி	உணர் 	மிக்க	ேபாராட்டம்	நடந் 	ெகாண் ந்த .
ஈழம்	பற்றிய	கன டன்	வன்னியில்	ேபாராளிகள்	மிக	உன்னதமாக	ேபாராட்டத்ைத
நடத்திக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	கிளிெநாச்சி	இரத்தின ரத்தில்	என 	சிறிய
ப வத்தில்	இ ந்த	ேபாராட்ட	 ழல்,	பின்னர்	மணியங் ளம்	ஸ்கந்த ரத்தில்
இ ந்த	அகதி	வாழ்க்ைக,	மீண் ம்	சிைதவைடந்த	கிளிெநாச்சி	நகரத்திலி ந்த
வாழ்க்ைக,	பின்னர்	ெகாைல	நகரமாயி ந்த	யாழ்ப்பாண	வாழ்க்ைக,	அ க்க
ஏற்பட்ட	இடப்ெபயர் கள்,	அைலச்சல்கள்,	வ ைமெயன் 	இைவகள்	எல்லாேம
த்தத்தினால்	எப்ெபா ம்	அச் த்தப்பட்ட	வாழ்ைவத்தான்	தந்தன.	

	
சிறிய	வயதில்	அப்பா	எங்கைளக்	ைகவிட் ச்	ெசன்றார்.	மரணித்த	அண்ணாைவத்
தவிர	ஒ 	தங்ைக	இ க்கிறார்.	அம்மா	அத்த ணங்களில்	வலிைம	மிக்க
ெபண்ணாகயி ந் 	எங்கைள	நம்பிக்ைக	ஊட் 	வளர்த்தாhர்.	என்
அண்ணாைவப்ேபால,	எங்கள்	மக்கைளப்ேபால	அம்மா ம்	தங்ைக ம் ட	கன
மி ந்தவர்கள்.	கிளிெநாச்சி	மத்திய	கல் ரியில்	ப க்கத்	ெதாடங்கிேனன்.
இடம்ெபயர்ந்த	இடங்களில்	பல	பாடசாைலகளில்	ப த்ேதன்.	மீண் ம்	கிளிெநாச்சி
மத்திய	கல் ரியில்	உயர்தரம்	ப த்ேதன்.	யாழ்	பல்கைலக்	கழகத்தில்	தமிழ்
சிறப் க்	கைல	கற்ைகைய	கடந்த	வ டம்	 த்தி க்கிேறன்.	
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த்தம்	உக்கிரமாக	நடந் ெகாண் ந்த	ெபா 	நான்	 ழந்ைதயாக ம்

சி வனாக ம்	இ ந்ேதன்.	நான்	வளர்ந் 	சாதாரணதரம்,	உயர்தரம்	ப க் ம்
காலத்தில்	சமாதானம்	வந்த .	அண்ணாவின்	மரணம்	என்னிடமி ந்த	அச்ச
உணர் கைள	அகற்றிவிட்ட .	நான்	ஆ தம்	 க்கிப்	ேபாராடவில்ைல	என்றா ம்
ஆ தம்	 க்கிப்	ேபாரா ய	எங்கள்	நிைலைய	வ வாக	ஆதரித்ேதன்.	இன
அழிப்பிற் 	எதிராக ம்	உரிைம	ம ப் களிற் 	எதிராக ம்	சி வனாய்	நான்
பார்த் க்ெகாண் க்க	எத்தைனேயா	இைளயவர்கள்	அணிதிரண்
ெசன்றார்கள்.	அவர்கள 	உணர் கள்	மிக	 க்கியமானைவ.	மதிக்கப்பட
ேவண் ய	உன்னதம்.	ஆனால்	நான்	ஆ தப்	ேபாராட்டத்திலி ந் 	விலகி	நிற்க
ேவண் ம்	என் 	நிைனக்கவில்ைல.	அதற் த்	தயாராக	இ ந்ேதன்.
ேபாராளிகளில்	பலர்	எனக் 	ெந ங்கிய	நண்பர்களாக	இ ந்தி க்கிறார்கள்.
அன்பழகன்	என்ற	என 	நண்பன்	ஒ வன்	விைடெபற் ச்	ெசன் 	சில
நாட்களிேலேய	வீரமரணம்	அைடந்தி ந்தான்.	‘என்ைன ம்	களத்திற் 	 ட் ச்
ெசல்’	என்ற	வார்த்ைதைய	நான்	அவனிடம்	ெசால்லாத	நாட்களில்ைல.	



	
அப்பாவால்	ைகவிடப்பட்ட	அம்மா	மற் ம்	தங்ைகயின்	எதிர்காலம்	என்பவற்றால்
நானாகேவ	ேபாராட்டத்தில்	ெசன் 	இைணய	 யாத	நிைலயி ந்த .	ஆனால
அன்பழகைனப்	ேபான்ற	பல	ேபாராளிகள்	 ப்பாக்கிகைள	ஏந்தியப 	எம
மக்க க்காக	ைவத்தி ந்த	மனக்	கன 	உன்னதமான 	என்பைத	மிக
ெந க்கமாகப்	பார்த்தி க்கிேறன்.	மக்க க்காக	வாழ்ைவ	அர்ப்பணித் 	ஆ தம்

க்கிக்	களத்திற் 	ெசல் வ 	எத்தைன	உன்னதமான .	அதற்கான	 ழல்
எனக்கி க்கவில்ைல	என்ப 	 ற்ற	உணர்ைவத்தான்	த கிற .	ேபாராட்டத்திற்
ெசய்ய	ேவண் ய	ேவ 	பல	பணிகள்	இ ந்தன.	அவற்ைறச்
ெசய் ெகாண் ந்ேதன்.	மிக	ெந க்க யான	காலத்தில்	 க்கியமான
பணிகைளச்	ெசய்தி க்கிேறன்	
	
ஆ தப்	ேபாராட்டத்தில்	மரணம்	எதிர்பார்க்கப்ப வ தான்.	உரிைமக்காக,
கன க்காக	மக்க க்காக	அைத	எதிர்ெகாள் ம்	மேனாதிடம்	இயல்பாக
ஏற்ப ம்.	நீங்க ம் ட	அப்ப த்தான்	ஆ தப்	ேபாராட்டத்தில்	ஈ பட் ப்பீர்கள்.	
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வீட் க்ெகா வர்	ேபாராட்டத்தில்	ஈ படலாம்	என்பைத	நம 	மக்கள்	ஏற் க்
ெகாண்டார்கள்.	அ 	சாதாரணமான	உடன்பாடல்ல.	மிக ம்	கஷ்டமான .
ெபற்ேறார்கேள	பிள்ைளகைளப்	ேபாராட்டத்தில்	இைணப்ப 	என்ப 	மிகத்	 யரம்
த வ .	ஆனால்	அைதவிட	எங்க க் 	அப்ெபா 	ேவ 	வழிெதரியவில்ைல.
வய 	 ைறந்த	பிள்ைளகள்	மீள ம்	ெபற்ேறார்களிடம்	ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
நாங்கள்	எங்கள்	மக்க க்காக	நடத்திய	ேபாராட்டத்ைத	எப்ப யாவ 	வி தைல
ேநாக்கி	நகர்த்த	ேவண் யி ந்த .	அதற்காகப்	பல	இழப் க்கைள ம்
வலிகைள ம்	தாங்கிக்ெகாள்ள	ேவண் யி ந்த .	
	
பலவந்தமாகச்	சி வர்கைள	இைணத்த 	ெதாடர்பில்	பல்ேவ 	விதமான
க த் க்கள்	இ க்கின்றன.	பல	சம்பவங்கள்	தைலைமக் த்	ெதரியாமல்
நடந்தி க்கின்றன.	ேபாராளிக க் ம்	ேபாராட்டத்திற் ம்	களங்கம்	ஏற்ப ம்



விதமாகக்	 றித்த	காரியங்கங்களில்	ஈ பட்டவர்கள்	இன் 	இரா வத்தின டன்
நிற்கிறார்கள்.	ேபாராட்டத்தில்	இைணந்தவர்களில்	சிலர்	ேபாராட்டத்ைதச்	சரியாக
உணராமல்	தவறான	நடவ க்ைககளில்	ஈ பட் க்கிறார்கள்.	அவர்கைள	ைவத்
ஈழப்	ேபாராட்டத்ைதத்	தவறாக	மதிப்பிட	 யா .	
	
அடக் ைறக் ம்	ஆக்கிரமிப் க் ம்	எதிராகப்	பல்லாயிரம்	ேபாராளிகள்
கன க்காக	உயிர்கைளத்	தியாகம்	ெசய்தி க்கிறார்கள்.	இலட்சக்கணக்கான
மக்கள்	உயிைரக்	ெகா த்தி க்கிறார்கள்.	ஈழத்	தமிழர்களின்	ெநஞ்சார்ந்த
கனைவப்	பலேவ 	விதமாகச்	ெசால்லியி க்கிறார்கள்.	ேபாரா ம்	 ரைல
உன்னதமாகக்	காட் யதன்	அ ப்பைடயில்	ஈழப்	ேபாராட்டத்ைத	உன்னதமான
ேபாராட்டம்	என	நான்	க கிேறன்.	இப்ெபா 	உள்ள	நிலைமயில்	எம 	மக்கள்
அப்ப த்தான்	க கிறார்கள்.	
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த்தம்தான்	என்ைன	உன்ைமயான	எ த்ைத ம்	இலக்கியத்ைத ம்	ேநாக்கி

நகர்த்திய .	பாடசாைலயில்	எட்டாம்	வ ப் 	ப க் ம்	ெபா 	ப க்காமல்	கவிைத
எ திக்	ெகாண் ந்தி க்கிேறன்.	ெதாடர்ந் 	எ திக்	ெகாண் ந்ேதன்.
ஒவ்ெவா 	கால	கட்டத்தி ம்	பாடக் றிப் க்கைள	எ ம்	ெகாப்பிக டன்	என
கவிைத	எ ம்	ெகாப்பி	ஒன் ம்	இ க் ம்.	2005	-இலி ந் 	பத்திரிைககளில்
கவிைதகைள	எ திக்	ெகாண் ந்ேதன்.	2006ல்	 த்தம்	மீண் ம்
ண்டெபா 	எம 	மக்களின்	 ன்ேன	விரிந்த	 யர்த ம்	காலம்	என்ைன

எ தத்	 ண் ய .	2006	-இற் 	 ன்னர்	இ ந்த	உற்சாகமான	எ த் ,
இலக்கியச்	 ழல்	 த்தம்	ெதாடங்கிய	ெபா 	மிக ம்	 ைறந் விட்ட .	மிகச்
சிலேர	எ திக்ெகாண் ந்தார்கள்.	யாழ்ப்பாணத்தில்	இ ந்தவர்கள்
அச் த்தல்களால்	எ த	 யாத	 ழலில்	இ ந்தார்கள்.	வன்னியில்	எ த
அவகாசமற்ற	வைகயில்	மக்கள்	ஓ க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	 த்தத்தில்
எல்லாவற்ைற ம்	இழந் விட்டார்கள்.	ெபான்காந்தன்,	அமரதாஸ்,	ேவல்.லவன்
ேபான்றவர்க டன்	ேபராளிப்	பைடப்பாளிகளின்	எ த் கள்	பல	அழிந் 	விட்டன.	
	
என 	மக்களின்	இந்தச்	சாபகரமான	அைலச்ச ம்	அச் த்த ம்	அவல ம்
நிரம்பிய	வாழ்க்ைகதான்	என்ைன	நிக ம்	எல்லா	ெகா ைமகைளக்	 றித் ம்
எ த	ைவத்த .	ஈழத்தின்	நான்காம்	கட்டப்	ேபாரில்	அைத	நான்	ஒ 	 க்கிய
பணியாகேவ	எ த்ேதன்.	எந்தத்	த ணத்தி ம்	எ திப்	பதி 	ெசய்
ெகாண் ந்ேதன்.	எ த்தில்	–	இலக்கியத்தில்	சாதைன	நிகழ்த்த	ேவண் ம்,
வி 	வாங்க	ேவண் ம்,;	பரி 	வாங்க	ேவண் ம்	என்ெறல்லாம்	எ தவில்ைல.
எம 	மக்கள்	பற்றிய	என 	பதி கள்	நம 	நாட் 	ஊடகங்களில்	பிர ரிப்பதற்
அஞ் ம்	எ த் களாகின.	 த்தம்	 ண்ட	காலத்தில்	 த்தம்	பற்றிய	என



கவிைதகள்,	எ த் கள்	ஈழத் 	–	இலங்ைக	இதழ்களில்		மிகக்	 ைறவாகேவ
ெவளியாகின.	வைலப்பதிவி ம்	தமிழக	இதழ்கள்	சிலவற்றி ம்தான்
எ திக்ெகாண் ந்ேதன்.	அம்மா ம்	தங்ைக ம்	என 	சனங்க ம்
மரணங்க ம்	 த்தம்	தின்ற	வன்னிப்	ெப நில ம்	அறியப்படாத	ெகாைலகளால்
உைறந் 	ேபாயி ந்த	யாழ்	நகர ம்தான்	என்ைன	எ தத்	 ண் ன.	நான்
‘ெகால்லப்ப ேவன்’	என் 	எனக் 	நிகழ்த்தப்பட்ட	அச் த்தல்கைளத்
ெதாடர்ந் ம்	ஓயாமல்	எ திக்	ெகாண் ந்ேதன்.	எ த் க்காக ம்
கன க்காக ம்	நான்	மரணத்திற் ப்	பயப்பட மில்ைல.	எனக் 	நிகழ்ந்த	எல்லா
அ பவங்கைள ம்	எ திக்ெகாண் ந்ேதன்.	
	
��������	�������	�������	��	������
������������?	

	
இலக்கிய	ஆதர்சம்	என் 	யா ம்	இல்ைல	ேஷாபா.	நல்ல	கவிைதகைளப்	ப க் ம்
ெபா 	பிரமிப் 	ஏற்ப கிற .	ஈழத் 	கவிஞர்களான	உ த்திர ர்த்தி,
நீலாவணன்,	சிவேசகரம்,	 ைகயன்	ேபான்றவர்கள 	கவிைதகளில்	ஈழத்திற்ேக
உரிய	வாழ்ைவப்	பா யி க்கிற	தன்ைம	என்ைன	மிக ம்	பாதித்த .
வன்னியிலி ந் 	1990களில்	எ திய	கவிஞர்களில்	நிலாந்தன்,	க ணாகரன்
மற் ம்	ேபாராளிக்	கவிஞர்களான	ேமஜர்	பாரதி,	கப்டன்	கஸ் ரி,	மலரவன்,

ைவ	இரத்தின ைர	ேபான்ற	கவிஞர்கள 	கவிைதகள்	பாதிப்ைப	ஏற்ப த்தின.
றிப்பாகப்	ேபாராளிகளின்	கவிைதகளில்	இ ந்த	மனித	ஏக்கம்,	 த்தகள	வாழ் ,

வி தைல	பற்றிய	கன 	என்பன	மி ந்த	ஈர்ப்ைபத்	தந்தன.	
	
நான்	கவிைத	எ தத்	ெதாடங்கிய	ெபா 	என்ைன	 தலில்	நிலாந்தன்,	பின்னர்
வ.ஐ.ச.	ெஜயபாலன்,	பின்னர்	க ணாகரன்,	ெபான்காந்தன்	 தலியவர்கள்
ஊக்கப்ப த்தினார்கள்.	தவிர	 லம்ெபயர்ந்தி க் ம்	பிரதீபா,	றஞ்சனி,	மா ைம,
ஹரிகரசர்மா,	தமிழ்நதி	ேபான்றவர்க ம்	ஊக்கப்ப த்தினார்கள்.	நீங்க ம் ட
ஊக்கப்ப த்தியி க்கிறீர்கள்.	இந்த	ஊக்கப்ப த்தல்க ம்	க த் க்க ம்
கவிைத	எ தத்	 ண் ய டன்	ெசம்ைமப்ப த்த ம்	உதவியி க்கின்றன.	
	
நான்	இங் 	 றிப்பிட்ட	கவிஞர்களில்,	நண்பர்களில்	உடன்பா க ட ம்
உடன்பா களற்ற	தன்ைம ட ம்	 ரண்பா க ட ம்	ஈர்ப் ட ம்	எல்ேலாைர ம்
வாசித் 	வ கிேறன்	–	இப்ெபா 	க ணாகரைனக்	க ைமயாக
நிராகரிக்கிேறன்	என்ற	விடயம்	ஒன் 	இ க்கிற 	–	ஆனால்	என்ைனச்
ெசம்ைமப்ப த்தியவர்கள் ட	என 	கவிைதயின்	வ வத்ைத	–	ெமாழிையத்தான்
ெசம்ைமப்ப த்தினார்கேள	தவிர	என 	கவிைதகளின்	ெபா ைள	மக்க ம்
ேபாராட்ட ம்	என 	வாழ்க்ைகச்	 ழ ம்தான்	தீர்மானித்தன.	ஒ வைர	ஆதர்சம்
என்றி ப்ப 	விரிவான	வாசிப்ைப,	சிந்தைனையத்	தரா 	என	நிைனக்கிேறன்.
அ 	எனக் 	உடன்பாடான	விடய மல்ல.	ேபா ம்	அைலச்ச ம்	பிரி க ம்



என்ைன	எ தத்	 ண் ன.	ஒ வைகயில்	ெசான்னால்	ஈழ	மக்க ம்
மக்க க் ரிய	கன ம்தான்	என 	ஆதர்சம்	எனச்	ெசால் ேவன்.	
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2006இல்	நாலாம்	கட்டப்	ேபார்	ெதாடங்கிய	ெபா 		நான்	யாழ்ப்பாணத்தில்
இ ந்ேதன்.	அப்ெபா 	யாழ்	–	கண் 	வீதி	 டப்பட் ந்த .	பசியி ம்
இ ட் ம்	யாழ்	நகர	மக்க டன்	வாழ்ந்ேதன்.	ெகாைலக ம்	இரத்த ம்
அச் த்த ம்	எனச்	 மார்	45	நாட்கள்	வாழ்ந்த	பிற 	கப்பல்	 லம்	தி மைல
ஊடாக	கிளிெநாச்சிக் ச்	ெசன்ேறன்.	கிளிெநாச்சியில்	 த்த	தாக் தல்கள்
நிைறந்த	 ழலில்	வாழ்ந்ேதன்.	இரவிரவாக	விமானங்கள்	 ண் கைளப்
ெபாழிந் ெகாண் க்கப்	ப ங் ழிக் ள்	வாழ்க்ைக	கழிந்த .	 மார்	ஒ
வ டம்	வன்னியில்	 த்த	 ழலில்	வாழ்ந்த	பிற 	மீண் ம்	ப ப்பதற்காக
யாழ்ப்பாணம்	கப்பல்	 லம்	ெசன்ேறன்.	அன் 	 தல்	இ தி	 த்த	நாட்கள்	வைர
யாழ்ப்பாணத்தில்தான்	தங்கியி ந்ேதன்.	
	
த்தம்	நடந் ெகாண் ந்த	ெபா ம்	நான்	ெதாடர்ந்

எ திக்ெகாண் ந்ேதன்.	நான்	இ தி	 த்தகளத்தில்தான்	வாழ்கிேறன்	என்
என்ைன	விசாரித் ப்	பல	மின்னஞ்சல்கள்	வந்தி க்கின்றன.	நான்
யாழ்ப்பாணத்தில்	வாழ்வைத	ெவளியில்	 றிப்பிட	 யாத	 ழலில்தான்
இ ந்ேதன்.	 த்தவலயத்தில்	எம 	இனத்தின்மீ 	திணித்த	அேத	மாதிரியான
அழிப்ைப,	அச் த்தைல	அர 	யாழ்ப்பாணத்தி ம்	திணித்த .	யாழ்
பல்கைலக்கழகத்தில்	அப்ெபா 	ப த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	அத்ேதா 	யாழ்
பல்கைலக்கழக	மாணவர்	ஒன்றியத்தில்	ெசயலாளராக ம்	இ ந்ேதன்.	நான்
க ைமயான	உயிர்	அச் த்தல்க க் 	உள்ளாக்கப்பட் 	மரண	எச்சரிக்ைக
றிக்கப்பட்டவனாக	வாழ்ந்ேதன்.	

	
த்தத்தில்	நாங்கள்	ெவற்றியைடேவாம்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் 	இ க்கவில்ைல.

யாழ்	பல்கைலக்கழக	மாணவர்	ஒன்றியத்தில்	இ ந் ெகாண் 	ேபாைர	நி த்த ம்
இன	அழிப் க் 	எதிராக ம்	பகிரங்கமாகக்	 ரல்	ெகா த்ேதாம்.	ேபாைர	நி த்தி,
மனித	அவலத்ைத	நி த்தி	தமிழ்	மக்கைளக்	காப்பாற் ம்ப 	ேகட்ேடாம்.	‘ெமௗனப்
ேபாராட்டம்’	என் 	அன்ைறய	 ழலில்	அைமதிப்	ேபாராட்டம்	ஒன்ைற	நடத்திேனன்.
பல்கைலக்கழக	மாணவர்களின்	 ரல்க ம்	தமிழ்	மக்களின்	ஒட் 	ெமாத்தக்
ரல்க டன்	நிராகரிக்கப்பட்டன.	எல்லாவற்ைற ம்	நான்	ைகவிட	ேவண் ம்

என் ம்	ஈழக்கனவில்	இ ந் 	ஒ ங்க	ேவண் ம்	என் ம்		இரா வம்
அச் த்திய .	இலங்ைக	அர 	உலகில்	உள்ள	 த்த	அழி களில்



வி ப்பம்ெகாண்ட	எல்லா	நா கைள ம்	இைணத் 	எங்கள்மீ 	 த்தம்
நடத்திய .	மனிதாபிமான	நடவ க்ைக	என்ற	ெபயரில்	மனிதாபிமானமற்ற
வைகயில்	நடந்த	இ தி	 த்தத்தில்	இலங்ைக	அர 	எைதச்	ெசய்தாவ 	
த்தத்தில்	ெவற்றிெப வெதன	எங்கள்	மண்ைண	ஆக்கிரமிக்க	நின்ற .	தமிழ்

மக்களின்	வாழ் க்கான	 ரைல	உலகம்	 ரிந் ம்	ஏற் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	நாங்கள்
ைகவிடப்பட்டவர்களாேனாம்.	அதனால்	எல்ேலா ம்	ேசர்ந் 	எங்கைளத்
ேதாற்க த் 	அழித் 	 க்கப்ேபாகிறார்கள்	என் 	அ மானித்தி ந்ேதன்.
இதற் ள்தான்	எங்கள்	மக்களின்	கன 	நிைறேவ மா	என்ற	ஏக்க ம்	என்ைன
எப்ெபா ம்	ெதாடர்ந் ெகாண் ந்த .	
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வி தைலப்	 லிகள்	மக்கைளத்	த த் 	ைவத்தி ந்தார்கள்	என்பைத	நான்
ம க்கிேறன்.	கிளிெநாச்சிைய	இரா வம்	ைகப்பற்றிய	பிற 	மக்கள்
இரா வத்தினரிடம்	சரணைடயத்	ெதாடங்கிவிட்டார்கள்.	சரணைடந்த	மக்கள்,
பைடகளின்	தாக் தல்க க் 	 கம்	ெகா க்க	 யாமல்தான்
சரணைடந்தார்கள்.	அர 	உண ,	ம ந் த்	தைடகைளப்	ேபாட் ப்	பல
கள ைனகைளத்	திறந் 	மக்கைள ம்	வி தைலப்	 லிகைள ம்	பிரிக்கச்	சதித்
திட்டம்	வ த் த்	தாக் தல்கைள	நடத்திய .	அவற்ைற	 கம்	ெகா க்க

யாத	மக்கள்	எதிரியாகப்	பார்த்த	பைடகளிடம்	சரணைடய	ேநரிட்ட .	மக்கள்
சரணைடவதற் ப்	ேபாராளிகள்	பாைதகள்	எ த் க்	ெகா த்தாக	நான்	பலர்
ெசால்லக்	ேகட் க்கிேறன்.	என 	அம்மா	 த்தத்தின்	இ திவைர	அதாவ 	ேம
17	அதிகாைல	வைர	 த்தகளத்தில்	இ ந்தார்.	அம்மாைவ ம்	தங்ைக ம்
அவர்க டன்	ப ங் ழிகளில்	இ ந்த	மக்கைள ம்	வி தைலப்	 லிகள்	த த்
ைவத்தி க்கவில்ைல.	என 	அம்மா	பைடகளிடம்	சரணைடய	வி ம்பாமல்தான்
அங்கி ந்தார்.	
	
யாழ்	பல்கைலக்கழகம்	சார்ப்பான	நாங்கள்	வி தைலப்	 லிகைளப்	பகிரங்கமாக
ஆதரித்ேதாம்.	ஏெனன்றால்	அவர்கள்	எங்க க்காக	நடத்திய	ேபாராட்டத்தின்
நியாயத்தின்	ெபா ட் 	அவர்கைள	ஆதரித்ேதாம்.	நாங்கள்	இைணந் 	 ரல்
ெகா த்ேதாம்.	வன்னி	 த்தம்	நடக் ம்	ெபா 	நான்தான்	பல்கைலக்கழக



மாணவர்	ஒன்றியத்தின்	தைலைமயாக	இ ந்ேதன்.	நான்	உட்பட	பல
மாணவர்க க் ,	விரி ைரயாளர்க க் 	இரா வம்	ெகாைல	அச் த்தல்
வி த்த .	என்ைன	ேநர யாக	வந் 	விசாரைண	ெசய் 	அச் த்திய .
எங்கைளப்	ெபா த்தவைர	வி தைலப்	 லிகள்	எம 	மக்கைள	பா காப்பவர்கள்
என்ேற	க கிேறாம்.	எம 	மக்கைள	ஆ தமாக,	காயாகப்	பாவித்
ேபாராட்டத்ைத	அழித் க்ெகாண் ந்த	அரைச	அைத	நி த்த	ேவண் ம்	என்
ேகட்ேடாம்.	வி தைலப்	 லிக டன்	சமாதானப்	ேபச 	வார்த்ைதக் 	ேபாக
ேவண் ம்	என் ம்,	உலகம்	அதற் 	நடவ க்ைக	எ க்க	ேவண் ம்	என் ம்
ெதாடர்ந் 	 ரல்	ெகா த்ேதாம்.	
	
வி தைலப்	 லிகள்	சமாதானப்	ேபச் க் 	வி ப்பம்	ெதரிவித் 	அழிவற்ற
பாைதைய	வி ம்பிய	ெபா 	அர 	வி தைலப்	 லிகைள	ேவ டன்	அழித் 	ஈழ
மக்கைளப்	ேபாராட	 யாத	நிைலக் த்	தள்ள	அழி 	 த்தத்ைத	நடத்தி
மக்கைள	அழித்த .	அதனால்	அர தான்	 த்தத்ைத	நி த்த	ேவண் ம்	என்
ேகாரிக்ைக	வி த்ேதாம்.	
	
கள ைனகளில்	வி தைலப்	 லிக க் 	களங்கம்	ஏற்ப ம்	விதமாகப்	பைடகள்
மக்கள்மீ 	 ப்பாக்கி	 கைள	நடத்தியி க்கின்றன.	இதில்	காயமைடந்த	பலைர
சிகிச்ைசயளிக்கக்	ெகாண் 	ெசல்கிேறாம்	என் 	ெசால்லிவிட் 	ெகாண் ேபான
இரா வம்	அவர்கைள	தி ப்பிக்	ெகா க்கவில்ைல.	ஈழப்	ேபாராட்டத்ைத ம்
ஈழப்ேபாராளிகைள ம்	தவறாக	காட் வதற் 	இரா வம்	இ தி	 த்தகளத்தில்
ெசய்த	ெகா ைமகள்	 றித் 	நான்	நிைறய	அறிந்தி க்கிேறன்.	
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த்தம்	 ந்த டன்	யார்	ெவன்றார்கள்,	யார்	ேதாற்றார்கள்	என் 	ெசால்ல
யாதளவில்	ஈழத் ச்	 ழல்	 ழம்பியி ந்த .	ஆனால்	ஒ 	வ டம்	கடந்த

இன்ைறய	நிைலயில்	இன் ம்	வன்னி	இ தி	 த்தம்	பற்றிய	கைதகள்
வந் ெகாண் க்கின்றன.	இப்ெபா 	 லிகள்	உண்ைமயில்	ேதாற்றார்களா
என்பைத	ம ப ம்	ேயாசித் ப்	பார்த்தால்,	நான்	நிைனக்கிேறன்	 லிகள்
ேதாற்கவில்ைல.	இப்ெபா 	 த்தம்	நடந்த	களங்கள்,	இடங்க க் 	ெசன்
வ கிேறன்.	தவிர	இலங்ைக	அர 	தாங்கள்	எப்ப 	 த்தம்	நடத்திேனாம்
என்பைத ம்	யார்	யார்	 த்தத்திற் 	உதவினார்கள்	என்பைத ம்
அறிவித் க்ெகாண் க்கிற .	
	
தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்	என்ற	ேபாராட்ட	அைமப் மீ 	உலகில்	வல்லைம ள்ள
த்தெவறி	ெகாண்ட	ெபா ளாதார,	அரசியல்	ேநாக்கம்	ெகாண்ட	எத்தைனேயா

நா கள்	தாக் தல்	நடத்தின.	அரசாங்கம்	 லிகைள	அழிப்ேபாம்,	 த்தத்ைத



ப்ேபாம்,	இடங்கைளக்	ைகப்பற் ேவாம்	என் 	சில	ேததிகைள	 றிப்பிட்ட .
அந்த	அவகாசங்கைளப்	 லிகள்	 றிய த்தார்கள்.	உலகேம	ேசர்ந் 	ெதா த்த
த்தத்திற் 	அவர்கள்	 கம்	ெகா த்தார்கள்.	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகைளப்

ெபா த்தவைரயில்	இந்த	 த்தம்	அவர்க க் த்	ேதால்வியில்ைல.	ஈழப்
பிரச்சிைனைய	உலக	அரங்கில்	ெகாண் 	ெசன்றார்கள்.	எவ்வள தான்
ேபாரா னா ம்	உலகம்	எப்ப ப்	 ரிந் 	ெகாள் ம்,	எப்ப 	அழிக் ம்	என்பைத ம்
அர க் ம்	உலகத்திற் ம்	எப்ப ச்	ெசல 	வ ம்,	எப்ப 	ெந க்க கள்	வ ம்
என்பைத ம்	அவர்கள்	 ரிய	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	உலகம்	அைமத்த
ெகா ைமயான	 த்தகளங்க க் 	எப்ப 	 கம்	ெகா த்தார்கள்	என் 	வியந்
பார்கிேறேன	தவிர	அவர்கள்	ேதாற்றாக	எனக் த்	ேதான்றவில்ைல.	
	
லிகைளச்	சிைதத் 	உறங்க	ைவத்ததன்	 லம்	மக்கைளத்தான்	அர 	
ேதாற்க த்தி க்கிற .	இந்தப்	ேபாராட்டத்திற்காக	மக்கள்	ெசய்த	எல்லாவிதமான
தியாகங்க ம்	சிைதக்கப்பட்டன.	கன க்கான	எல்லா	 யற்சிக ம்
றிய க்கப்பட்டன.	கைடசியில்	ேபாராட்டத்தின்	தடங்களாக	மண்ணிற் ள்

இ ந்த	ேபாராளிகளின்	எ ம் க்	 கைளக் டப்	பைடகள்	விட்
ைவக்கவில்ைல.	 த்தம்	 ந்த	பிற ம்	மீண் ம்	மீண் ம்	இன,	பண்பாட் ,	நில,
அைடயாள	அழிப் க்கைள	ேமற்ெகாண் 	அர 	எங்கைளத்	ேதாற்க த்
வ கிற .	மக்கள்தான்	ேதாற்றார்கள்	என்ப தான்	தாங்க	 யாத .	ஆனால்
மக்களின்	ேதால்விகள்தான்	ேபாராட்டங்கைள	உ வாக் கின்றன	என் 	நான்
க கிேறன்.	
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ேஷாபாசக்தி!	நீங்கள்	வி தைலப்	 லிகள்	ெதாடர்பாக	நிரந்தரமான	எதிர்ப்ைப
ைவத் க்	ெகாண் 	என் டன்	ேப கிறீர்கள்.	நாேனா	வி தைலப்	 லிகள்
ெதாடர்பான	என 	நிரந்தரமான	வி ப்ைப	ைவத் க்ெகாண் 	ேப கிேறன்.
வி தைலப்	 லிகள்	சிைதக்கப்பட்ட	ஒ 	 ழலில்தான்	நீங்க ம்	நா ம்	ேபசிக்



ெகாண் க்கிேறாம்.	 லிகைளத்	தாக் வ 	மட் ம்தான்	உங்கள்	ேநாக்கம்	ேபால
எனக் த்	ெதரிகிற .	இைதக்	கடந்த	காலத்தில்	நீங்கள்	மட் மல்ல	பலர்
ெசய்தி க்கிறார்கள்.	அைவ	வி தைலப்	 லிக க் 	அறி ைர	ெசால் ம்
விதமாக	இ க்கவில்ைல.	வி தைலப்	 லிகைள	அழிக் ம்	விதமாகேவ	இ ந்த .
அ ேவ	தமிழ்	மக்கைள ம்	அழித்த .	
	
வி தைலப்	 லிக க் 	எதிரானவர்கள்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண் 	அரைச ம்
அரசின்	ப ெகாைலகைள ம்	அரசின்	 த்தத்ைத ம்	ஆதரித்தார்கள்.
இஸ்லாமியர்கள்	ெகால்லப்பட்டார்கள்,	சிங்களவர்கள்	ெகால்லப்பட்டார்கள்	எனபைத
நான்	வளர்ந்த	பிற தான்	அறிந்ேதன்.	அைத	யார்	ெசய்தார்கள்	என்ப 	எனக்
ெதரியா .	ஆனால்	அப்பாவிச்	சிங்கள	மக்கைள ம்	 ஸ்லீம்	மக்கைள ம்
ெகால்வ 	தீர்வல்ல	என் 	வி தைலப்	 லிகள்	க தியவர்கள்	என்பைத	நான்
அறிேவன்.	
	
இயக்கங்களில்	 ரண்பா கைள,	சேகாதரப்		ப ெகாைலகைள		யா ம்
வி ம்பவில்ைல.	அைவகள்	நடந் 	 ந் 	விட்டன.	எங்கள்	இனம்	 தலில்
ேதால்வியைடந்த 	அதனால்தான்.	ஆனால்	மக்களின்	கனைவ	வி தைலப்
லிகள்	 ன்ென த்ததால்	அதற் ப்	பிற 	மக்கள்	 ைமயாக	வி தைலப்
லிகைள	ஆதரித்தார்கள்	அந்த	 ழலில்தான்	நான்	வளர்ந்ேதன்.	
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சமாதானம்	வ ம்ெபா தான்	சாதாரணதர	வ ப்பிலி ந் 	உயர்தர	வ ப் ப்
ப க்கப்	பாடசாைல	ெசன்ேறன்.	சமாதானம்	கடதாசிப்	 ைவப்ேபால	கவர்ச்சியாக
இ ந்த .	அ 	கிழித்ெதறியப்படக் ய 	என் 	 தலில்	ெதரியவில்ைல.
சமாதானம்	 ழ்ச்சியான 	என் ம்	ெதரியவில்ைல.	ஆனால்	கவர்ச்சியாக
வந்த .	 ண்ட	வன்னிக் ள்	இ ந்த	எங்க க் ப்	பாைதகள்	திறக்கப்பட்டன.
தைடெசய்யப்பட்ட	ெபா ட்கள்	வந்தன.	அப்ெபா தான்	ெகாேகாேகாலா,	ெபப்சி,
பியர்	எல்லாம்	வந்தன.	அத்ேதா 	பாரிய	 த்தம்	ஒன் க்கான	 ழ்ச்சி ம்	வந்த .	
	
சமாதானம்	எங்கள்	நகரங்க க் த்	தந்த	ெச ைம	பின்னர்	அைதவிடப்	ெபரிய
பன்மடங் 	அழிைவக்	ெகாண் 	வந்த .	சிைதைவக்	ெகாண் 	வந்த .
சமாதானம்	தந்த	ஆ தல்,	அவகாசம்	பின்னர்	மாெப ம்	அைலச்சைல,	ஓட்டத்ைத,
இடைர	வழங்கிய .	சமாதான	காலத்தில்	கட்டப்பட்ட	 வர்கள்	இ ந்த	இடத்தில்
த்தம்	ெப ங்	கிடங் ைளக்	கிண் ய .	சமாதான	காலத்தில்	ஒ 	வலிைமயான

ப ங் ழிைய	நாங்கள்	கட் யி க்க	ேவண் ம்.	ஆனால்	அைத ம்
சிைதத் ப்ேபா ம்	பலத்ைத ம்	தந்திரத்ைத ம்	சமாதானம்	அர க்



வழங்கிவிட்ட .	
	
ஆனால்	மக்கேளா	சமாதானத்தின்	 ழ்ச்சிைய	அறியாதவர்களாய்	இ ந்தார்கள்.
சமாதானம்	நீ க் ம்	என் ம்	நீ க்க	ேவண் ம்	என் ம்	 த்த	அழி கள்
இனியில்ைல	என் ம்	இ ந்தார்கள்.	ஆனால்	எப்ெபா ம்	ேபார்	 ண் வி ம்
அவநம்பிக்ைகைய ம்	சமாதானம்	ைவத்தி ந்த .	ேபாராட்டத்திலி ந்
வி பட் ச்	ெசல் ம்	ேபாலி	வண்ணங்களாலான	கன க ம் ட	சமாதானத்தின்
லம்	கடத்தப்பட் ந்த .	சமாதான	காலம்	ஒ 	ஏமாற்ற	காலமாக ம்

ேதால்வியின்	 தல்	காலமாக ம்	ெதரிகிற .	
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நான்	 தலில்	 றிப்பிட்டபப 	சமாதானம்	 த்தத்தின்	விைளவாக	இ ப்பைதேபால
சமாதானத்தின்	விைளவாக	 த்தம்	ஏற்ப வைத ம்	இரண் 	தரப் க்க ம்
உணர்ந்தி ந்தன.	சமாதானப்	ேபச் கள்	நம்பிக்ைக	த ம்ப யாக ம்
ேநர்ைமயாக ம்	அைமயவில்ைல.	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்	 தற்கட்டப்
ேபச் களிேலேய	இனப்	பிரச்சிைனைய	தீர்க்க	அர 	 ன்வ ம்	என்ற
நம்பிக்ைகைய	இழந் 	விட்டார்கள்.	அரேசா		சமாதானத்ைத	ைவத் ப்	 லிகளின்
ேபார்த்	தந்திரங்கைள	அழித் 	விட ம்	 ைறயாட ம்	நிைனத்த .	எங்கள்
தைலவர்	பிரபாகரன்	பல	தடைவகள்	இலங்ைக	அரைச	கால	தாமதமின்றி	தீர் க்
வர	ேவண் ம்	எனக்	ேகட்டார்.	 ைறந்தபட்ச	இைடக்கால	தீர் கள்,	அபிவி த்தி
நடவ க்ைககள்	என்பவற்றில் ட	அர 	ஒத் ைழக்கவில்ைல.	மாறாகப்	 லிகைள
அழிக்க ம்	ஈழப்ேபாராட்டத்ைதச்	சிைதக்க ம்	சமாதானத்ைத	அர
பயன்ப த்திய .	அத்ேதா 	சமாதானத்ைத	 த்தகால	ஓய்வாக ம்
பயன்ப த்திய .	
தமிழீழ	வி தைலப்	 லிக ம்	அதற் ரிய	எதிர்ேவைலகளில்	ஈ பட்டார்கள்.
சமாதானத்தில்	இ ந்த	நம்பிக்ைகயீனங்கைளப்	பார்த் 	ேபாரில்	நம்பிக்ைக
ைவத்தார்கள்.	சமாதானத்தின்	 லம்	ேபாராட்டங்கள்	சிைதக்கப்பட்ட	பல	பாடங்கள்
நமக் 	 ன்னாலி க்கின்றன.	தமிழர்களிடம்	ேபாரா ம்	பலமி க்கிற 	என்பைத
உணர்ந் 	அரசாங்கம்	தீர் க் 	வர	ேவண் ம்	என் ம்	அதன் லம்	கன க்காக
தியாகம்	ெசய் ம்	உயிர்கைளக்	காப்பாற்றி	தமிழ்	மக்களின்	ேகாரிக்ைகைய
நிைறேவற்ற ம்	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்	வி ம்பினார்கள்.	அைத	அர

ைமயாகத்	தன 	 ழ்ச்சியான	தந்திரங்க டன்	பயன்ப த்தி	சமாதானத்தில்
ஈ பாடற் 	இ த் ச்	ெசன்ற .	அப்ப யான	சமாதானத்தில்	 லிக ம்

ைமயான	ஈ பா 	காட்டாமல்	ேபாரா த்தான்	தீர்ைவ	அைடய	ேவண் ம்
என்பைத	உணர்ந்தார்கள்.	
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சமாதானத்ைதக்	 ழப்ப	அர 	பல	உபாயங்கைளக்	ைகயாண் க்கிற .	சமாதான
காலத்தில்	 த்தத்திற்கான	எல்லாவிதமான	தயார்	நிைலகைள ம்	எ த் க்
ெகாண்ட .	சமாதான	காலத்தில்	பல	மக்கள்	ெகால்லப்பட்டார்கள்.	அந்த
ெகாைலகைள	யார்	யார்	நடத்தினார்கள்	என்ப 	எப்ப த்	ெதரி ம்?	அைத	அரேச
நடத்தி	சமாதானத்ைதக்	 ழப்பியி க்கலாமல்லவா?	மாவிலா 	அைணைய

யதற்காக	 த்தம்	ெதாடங்க	ேவண் ம்	என்றில்ைல.	அைதப்	ேபசித்
தீர்த்தி க்கலாம்.	அர 	எப்ெபா 	 த்தம்	நடத்தலாம்	என் 	காத் க்
ெகாண் ந்த .	மாவிலா 	அைண	ேநாககித்	தன 	எறிகைணகைள,	பல் ழல்
பீரங்கிகைள	எதிர்பாராதவிதமாகப்	ெப 	வி ப்பத் டன்,	ெவறி டன்	தி ப்பிய .
அைதச்	சாட்டாக	ைவத் க்	ெகாண் 	ெதாடர்ந் 	களங்கைளத்	திறந்
த்தத்ைத	நடத்திய .	 லிகள்	 த்த	வழி ைறகளில்	ெசல்வைத	வி ம்பவில்ைல.

அவர்கள்	சமாதானத்திற்காக	இ திவைர	அைழத்தார்கள்.	அர தாேன
த்தத்தில்	ெபரிய	ஈ பா 	காட் ய .	
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எங்கள்	மக்களின்	மனைத	சரியாகப்	 ரிந் ெகாண் 	ெசயற்ப வர்கைளப்	பற்றி
நீங்கள்	ேகட்கிறீர்கள்	என	நிைனக்கிேறன்.	அவர்கள்	எங்கள்	மக்களின்	கனைவ,
உணர் கைளப்	 ரிந் ெகாண்டவர்களாக	இ க்க	ேவண் ம்.	அரச	தரப்ைபவிட
எங்களிடம்	ஆ ைம	மிக்க	பல	சக்திகள்	இ க்கின்றன.	ஈழப்ேபாராட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட	ெபா 	இந்தச்	சக்திகள்	எல்லாம்	ஓரணியில்	நின் 	மக்களின்
கனைவ	நிைறேவற்ற	 ற்பட்டன.	இன் 	தங்கள்	தங்கள்	 யநலன்க க்காகப்
பிரிந் 	நிற்கிறார்கள்.	 யநலன்	உள்ளவர்கள்	நிச்சயமாக	மக்களின்	கனைவ
நிைறேவற்றிவிட	 யா .	மக்க க்காக	எைத ம்	ஏற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
தனிப்பட்ட	நலன்க க்காக	எம 	மக்களின்	அரசியைலப்	பலியி வ ,	 திய	 திய
ழப்பங்கைள	ஏற்ப த் வ ,	அரசின்	இனவாத	ஆக்கிரமிப்ைப

நியாயப்ப த் வ 	என்பனதான்	எங்கள்	மக்கைள	ேதால்வியைடய	ைவத்த
எம்மிடம்	ேதான்றிய	ஒற் ைமயீனங்கள்.	
	



எம 	மக்கள்	அைடயாளமற்ற,	தனித் வமற்ற	வாழ்க்ைகைய	வாழ
வி ம்பவில்ைல.	அவர்கள்	தங்கள்	ெசாந்த	நிலத்தில்	ஆக்கிரமிப்பின்றி,
அச் த்தலின்றி	வாழ	வி ம் கிறார்கள்.	நிவாரணங்க ம்,	அனர்த்த	கால
ேசைவக ம்	எம 	மக்களின்	அரசியல்	உரிைமகளாகிவிட	 யா .
த்தகளத்தில்	ைவத் 	ைக 	ெசய்யப்பட்ட,	சரணைடய	ைவக்கப்பட்ட	மக்கள்

அரசின்	ெகாள்ைளக க் 	உடன்பட்டவர்களாகி	விட்டார்கள்	என் 	க த
யா .	ஈழ	மக்கள்	இரா வப்	பிரசன்னமற்ற	வி தைல டன்	அைமந்த

தங்கள 	வாழ்ைவத்	தாங்கேள	இயக் ம்	அதிகாரங்கள்	ெகாண்ட
வாழ்ைவத்தான்	வி ம் கிறார்கள்.	இதற்காக	அைனத் 	சக்திக ம்
ஒன்றிைணந் 	நம்பிக்ைக	த ம்	விதமாகச்	ெசயற்பட	ேவண் ம்.	
	
ஈழமக்கள்	பலர்	தமிழத்	ேதசியக்	 ட்டைமப்பிற் 	(	TNA)	ஆதரவளிக்கிறார்கள்.
தமிழ்	மக்களின்	கனைவக்	 றித் 	நன் 	 ரிந் 	அதற்காக	ேபாரா 	வ ம்
தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப்ைப	நான்	நம்பிக்ைகயான	அைமப்பாக	பார்க்கிேறன்.
ஏெனனில்	மக்கள்	அந்த	அைமப் மீ 	நம்பிக்ைக	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	அர ம்
உலக ம்	எம 	மக்க க் 	அநீதி	இைழத் வ ம்	 ழலில்	TNA	அைத	மக்களின்
ரலாக	நின் 	எதிர்ப்பதால்	அவர்கைள	நம்பிக்ைக	மிக்க	சக்தி	என் 	நான்
றிப்பி கிேறன்.	தமிழத்	ேதசியக்	 ட்டைமப் டன்	இைணந் 	ஏைனய	சக்திகள்

ெசயற்பட	ேவண் ம்	என்பைத ம்	இைளஞர்கள்	உள்வாங்கப்பட	ேவண் ம்
என்பைத ம்	விரிந்த	 ண்தன்ைம	மிக்க	ஒ 	சிந்தைனயாளர்கள்	 ட்டைமப் ம்
ெசயற்பா களில்	இைணய	ேவண் ம்	என்பைத ம்	மக்களின்	எதிர்பார்ப் 	சார்பாக
ன்ைவக்கிேறன்.	
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வி தைலப்	 லிகளால்	ஈழப்	ேபாராட்ட	சிந்தைன டன்	ெதாடங்கப்பட்ட	அரசியல்
கட்சிதான்	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் .	இன் 	இந்த	விடயம்	ெதாடர்பாக	நாம்
விரிவாகப்	ேப வ 	அந்தக்	கட்சிைய	இல்லாமல்	ெசய் ம்	விடயமாக	அைமந்
விடக் டா .	அ 	 லிகள்மீ 	மாற் க்	க த் 	ைவக்கிேறாம்	என் 	வி தைலப்
லிகைள ம்	தமிழ்	மக்கைள ம்	அழித்த	நடவ க்ைக	ேபாலத்தான்	இ க் ம்.
லிகள்	ேப ம்	விடயத்ைதப்	ேபச	ேவண் ம்	என் தான்	அவர்கைளத்	தமிழ்	மக்கள்
ஒன்றிைணந் 	பாரா மன்றத்திற் 	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.	அ 	எம



ேபாராட்டத்திற் 	ஜனநாயக	வழிமீ 	இ ந்த	ஈ பா ம்	பயண ம்.	
	
இன் 	 லிகள்	இல்லாத	 ழலில்	 ட்டைமப் த்தான்	ஒட் ெமாத்த
நடவ க்ைககைள ம்	ெசய் 	ெகாண் க்கிற .	இந்தியா டன்	ேபசி	தமிழ்
மக்க க் 	இனி	வகிக்க	ேவண் ய	பங்ைக	எ த் க்	 ற	ேவண் ம்.	அ
தவிர்க்க	 யாத .	இலங்ைக	அர ட ம்	ேபச	ேவண் ம்.	இலங்ைக	அர 	என்ன
ெசய்கிற ,	என்ன	ெசால்கிற 	எம் டன்	எைதப்	பகிர	வ கிற 	என்பதற்
அப்பால்	மக்கள்	சார்பாக	அைதப்	ேபச	ேவண் 	நிர்ப்பந்தம்	 ட்டைமப்பிற்
இ க்கிற .	தமிழ்	மக்களின்	பிரதிநிதித் வத்ைதக்	காப்பாற் வ ,	தமிழ்
மக்களின்	வாக் கைள	காப்பாற் வ 	என்ப 	 க்கியமான .	இப்ெபா
ஈழத்தில்	உள்ள	 க்கியமான	ேவைல	இ 	என் 	நான்	நிைனக்கிேறன்.	
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அவர்கள்	ெகால்லப்ப ம்	ெபா 	நான்	 ழந்ைதயாக ம்	சி வனாக ம்
இ ந்ேதன்.	யாைர ம்	ெகாைல	ெசய்வைத	நான்	ஆதரிக்கவில்ைல.	அவர்கைளப்
லிகளா	ெகான்றார்கள்	என்ப 	பற்றி ம்	நான்	அறியவில்ைல.	நான்	உன்னதமான
ேபாராட்டம்	நடந்த	 ழலில்தான்	இ ந்ேதன்.	
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ஈழத்தமிழ்	மக்கைள	அர 	எந்தள க் 	ஏமாற் கிறேதா	அந்தள க் 	அதற்கான
வாய்ப் 	இ க்கிற .	உலகம்	எந்தள க் ப்	பின்தள்ள	நிைனக்கிறேதா
அந்தள க் 	வாய்ப்பி க்கிற .	ஈழத்	தமிழர்களின்	வாழ் ரிைமைய	உலகம்
ம க்கிற .	வாழ்வின்மீ 	மிக	 ட்பமாக	ஆக்கிரமிப் க்கைள,	வன் ைறகைள,
மீறல்கைளச்	ெச த்திக்	ெகாண் க்கிற .	இைவகளால்	கால ம்	 ழ ம்தான்
அதற் ரிய	விடயங்கைள,	வ வங்கைள	உ வாக் ம்	சந்தர்ப்பங்கைள	வழங்க
வாய்ப்பி க்கிற .	ஆனால்	ெவ ம்	அரசியல்	கட்சியாக	அ 	இ க்க	 யா .
ஏெனனில்	 ப்ப 	வ டங்க க் 	ேமலாகப்	ேபாரா ய	எம 	மக்கள்	உண்ைமயில்
மக்க க்கான	இயக்கத்ைதச்	 லபமாகக்	கண் 	பி ப்பார்கள்.	
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ஈழப்ேபாராட்டம்	ெபண்க க் 	வழங்கிய	அ பவ ம்	இட ம்	 க்கியமான .
தமிழ்ச்	 ழலிேல	ெபண்க க் ப்	 திய	அ பவத்ைதப்	ேபாராட்டம்	வழங்கிய .
க்கிய	பதவிக க் ப்	ெபண்கள்	வ வதற்கி ந்த	தைடகள்	ஒழிக்கப்பட்டன.

ெபண்கள்	ஆ தம்	 க்கிப்	ேபாரா னார்கள்.	ெபண்ெண ச்சியின்	வ வங்களாக
வீரம்	மி ந்த	பல	ெபண்கள்	ஈழத்தில்	ேதான்றினார்கள்.	மாலதி,	ேசாதியா,
அங்கயற்கண்ணி	ேபான்ற	மாவீரர்கள்	ெபண்கள்	பற்றிய	 திய	அர்த்தத்ைதத்
தந்தார்கள்.	தமிழ்ச்	ச கத்தில்	ெபண்கைள	வீட் ற் ள்	அடக்கி	ைவத்தி க் ம்
ஒ க் ைற	நிலைமயி க்க	இலங்ைகப்	பைடகள்	வடக் க்	கிழக்கில்	 ைழந்த
ெபா 	பாலியல்ரீதியான	வன் ைறகைள ம்	நிகழ்த்தத்	ெதாடங்கிய .	இைவ
ெபண்கைளப்	ெபா வான	ச க	அநீதிக க் 	எதிராக	எ ச்சி	ெகாள்ள
ைவத்தன.	
	
ெபண் ரல்கள்	தீவிரமாக	வ ப்ெபற்றன.	ஈழ	வரலாற்ைற ம்	 த்தகால
அ பவங்கைள ம்	மனிதாபிமானம்	மிக்க	வைகயில்	ெபண் ரல்கள்	எ த் ச்
ெசால்லின.	ெபண்	கவிைதகளில்	வீரியம்	மிக்க	எ த் கைள	தமி க் 	ஈழத் க்
கவிைதகள்	ெகா த்தி க்கின்றன.	ஈழத்தில்	ெபண்கள்	ேபாராட்டத்தில்
ஈ பட்டேதா 	 த்தகளங்களில்	மக்க க் 	பல்ேவ 	பணிகைள ம்
ஆற்றினார்கள்.	ஈழத்தில்	ஏற்பட்ட	ஆக்கிரமிப் க் ம்	அவலத்திற் ம்	எதிராகப்
பணியாற்ற	ஏராளமாகப்	ெபண்கள்	திரண் ந்தைம	 க்கியமான	விடயம்.
ஆனா ம்	தமிழ்ச்	ச கத்தில்	ெபண்கைள	அ ைமப்ப த்தி	வைதக் ம்	 ழல்
இன் ம்	இ க்கிற .	 க்கியமாக	வன்னியில்	ெபண்கள்மீ 	ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
பாலியல்ரீதியான	 ன் த்தல்கள்	ெவளியில்	ெசால்லப்படாத	நிைலயில்
அ ங்கியி க்கின்றன.	ஈழப்ேபாராட்டத்தில்	ஏற்பட்ட	வீழ்ச்சி	மீண் ம்	ெபண்கைள
வைதக் ள்	தள்ளிவிட் க்கின்ற .	ஈழத்தில்,	தமிழ்	ெபண்களிடம்	இப்ெபா
எ த் 	–	ஊடகத் ைற		மீதான	ஈ பா 	ெவ வாகக்	 ைறந் 	விட்ட .	
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தமிழர்களிடமி ந்த	ஆ தம்	பா காப்ைப ம்	நிமிர்ைவ ம்	வழங்கியி ந்த .
இப்ெபா 	ெபண்கள்மீ 	 ன் த்தல்கள்,	மீறல்கள்	நிகழ்த்தப்ப கின்றன.
ெபா வாக	எங்கள்	மக்கள்மீ 	நிகழ்த்தப்ப கின்றன.	அ 	ஆ தப்	ேபாராட்டச்
ழைல	இழந்தி ப்பதனால்	ஏற்பட்ட	நிலைம.	ெபண்கைள	கி ேவலிக க்

நிலைம	தள்ளியதாக	நான்	 றிப்பிடவில்ைல.	ஊடகத் ைற,	எ த் ைறயில்
ஈ ப ம்	இளம்	ெபண்கைளத்தான்	காண	 யவில்ைல.	ெபண்கள்	பல
ைறகளில்	 ன்ேனறியி க்கிறார்கள்.	தைலைமத் வம்	வகிக்கிறார்கள்.

ஈழப்ேபாராட்டம்	ெபண்கைளத்	தைலைம	தாங் ம்,	நிர்வாகிக் ம்	தன்ைமகளில்
வ வாக	வளர்த்தி க்கிற .	
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ஈழப்ேபாராட்டத்தில்	தீண்டாைம	ஒழிப் 	 க்கிய	நடவ க்ைகயாயி ந்த .
வி தைலப்	 லிகள்	காலத்தில்	சாதிய	ஒ க் ைற	 ைறந்தி ந்த .	வன்னியில்
தீண்டாைம	 ற்றாக	ஒழிந் விட்டைதப்	பார்த்தி க்கிேறன்.	 த்த ம்	அவல ம்
அந்த	மக்கைள	ஒற் ைமயாகத்	திரட் 	ைவத்தி ந்த .	யாழ்ப்பாணத்தில்
தீண்டாைம	சில	இடங்களில்	இன் ம்	இ ந் 	வ கிற .	ேகாயி க் ள்
பிரேவசிக்க ம்,	கிண களில்	தண்ணீர்	எ க்க ம்	சில	மக்கள்	த க்கப்பட்
வ கின்றனர்.	வீ களில்	தனிப்	பாத்திரங்களில்	உண 	ெகா க்கப்ப கின்றன.
சாதிய		ஒ க் ைறைய,	மீறைல	ேப ம்	இலக்கியங்கள்	இன் 	காலத்திற் 	ஏற்ப
ஈழத்தில்	எழவில்ைல.	
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லிகள்	ஏ ம்	மதத்ைத	அைமப்பின்	அந்தஸ் 	மதமாக	அறிவித்தார்களா?
இல்ைலத்தாேன.	அவர்கள்	தமிழ்	மக்களின்	கனவான	தமிழத்	ேதசியம்,	தமிழர்
தாயகம்,	உரிைம	இந்த	விடயங்கைளத்தான்	 ரிந் 	 ன்ைவத்தார்கள்.	சாதியம்
றித் 	வி தைலப்	 லிக க் 	நல்ல	 ரிதல்	இ ந்த .		அைமப்பில்	தைலைம



வகித்தவர்கள்	ஒ க்கப்பட்ட	ச கத்தில்	இ ந் 	வந்தவர்கள்.	நான	்அறிந்தவைர
வன்னியில்	அப்ப 	ஒ 	பா பா 	இ க்கவில்ைல.	ெதாடக்க	காலத்தில்
சாதியத்ைத	ஒழிப்பதில்	 க்கிய	பங் 	வகித்தார்கள்.	நீங்கள்	உட்பட	பல
ேபாராளிகள்	அதில்	ஈ பட் ந்தீர்கள்	என் 	அறிந்ேதன்.	யாழ்ப்பாணம்	 லிகள
ஆட்சியின்	கீழ்	இ க்கவில்ைல	என்பதனால	்சாதிய	ஒ க் ைற	இ க்கலாம்.	
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ஈழத்திற்காக	வி தைலப்	 லிகள்	ேபாரா ம்	விதம்,	அவர்கள 	அர்ப்பணிப் ,
தியாகம்,	வாழ்க்ைக	என்பன	எனக் ச்	சிறிய	வயதிலி ந் 	மி ந்த	வியப்ைப
ஏற்ப த்தின.	ஈழத்திற்காகப்	ேபாரா பவர்கள்	 லிகள்	மட் ம்தான	்என்ற
நிைலதான்	என்னிடம்	சிறிய	வயதில்	இ ந்த .	ேவ 	இயக்கங்கள்	பற்றி	நான்
அறிந்தி க்கவில்ைல.	ேபாராளி	இயக்கங்களிற்கிைடயில்	எத்தைனேயா
வி ம்பத்தகாத	சம்பவங்கள்	நடந் 	 ந் 	விட்டன.	இ தியில்	தமிழீழ
வி தைலப்	 லிகள்தான்	ஈழப்	ேபாராட்டத்ைதக	்ைகயில்	எ த் 	அந்த
இலட்சியத்திற்காக	இ திவைர	ேபாரா னார்கள்.	வி தைலப்	 லிகள்	மரணத்ைத
க்கியமான	ஆ தமாக	எ த்தார்கள்.	அவர்கைள	மரணம்	எப்ெபா ம்

ெகௗரவித்த .	 லிகள்	மரணத்ைத	எதிர்ெகாள் ம்	விதம்	மக்களிடம்
ெபரியளவிலான	ஆதரைவ	ெபற்ற .	எம 	மக்கள்	ேபாரா 	வீழ்ந்த	ேபாராளியின்
ன்	அவைர	வணங்கினார்கள்.	நான்	பிறந் 	வளர்ந்த	காலங்களில்

இப்ப த்தானி ந்த .	
	
அேதமாதிரித்தான்	இன் ம்	நிலைமயி க்கிற .	இலங்ைக	அரசின்
அடக் ைறக ம்	உரிைம	ம ப் க்க ம்தான்	ஈழப்	ேபாராளிகைள	உ வாக்கின.
அரசாங்கம்	இந்தத்	தீவில்	அைத	என் ேம	நி த்தப்	ேபாவதில்ைல.	அதனால்
வி தைலப்	 லிக க்கான	ஆதர 	என் ம்	இந்த	மண்ணில	்இ க் ம்.	 லிகளின்
காலம்	எங்க க் 	ஏேதா	ஒ 	தி ப்திையத்	தந்த .	பா காப்ைபத்	தந்த .
நம்பிக்ைகைய	ஊட் ய .	மக்கள்	இப்ெபா 	“நாங்கள்	எல்ேலா ம்	ெசத் ப்
ேபாயி க்கலாம்”	என் 	 கிறார்கள்.	“ லிகள்	காலத்தில்	 ப்பி	விளக்கி ம்
ெவளிச்சம்	மி ந்தி ந்த ”	என் 	ெசால் கிறார்கள்.	இப்ெபா 	வன்னி	எங் ம்
நிலைம	ேமாசமாக	இ க்கிற .	ேபாரில்	பாதிக்கப்பட்ட	மக்க க் க்	கிைடத்த
உதவிகள்,	வாழ்க்ைககள்	 யைரத்தான்	வழங்கியி க்கின்றன.	
	 காங்களி ம்	ெசாந்த	நிலத்தி ம்	அ ைமகைளப்ேபால	மக்கள்
நடத்தப்ப கிறார்கள்.	
	
ஆனால்	“ லிகள்	இ தி	 த்தத்தில்	மக்கைளச்	 ட்டார்கள்,	மனிதக்
ேகடயங்களாக	ைவத்தி ந்தார்கள்”	என் 	பல	இடங்களில	்நீங்கள்
ெசால்லியி க்கிறீர்கள்.	அப்ப ெயா 	 ழைல	அர ம்	உலக ம்தான்



உ வாக்கிய .	கண் த்தனமான	 த்தகளத்ைத	உலகின்	வல்லைம ள்ள
நா கள்	பலவற்ைறத்	திரட் 	மகிந்த	ராஜபக்சவின	்அர 	ஏற்ப த்தியி ந்த .
த்தம்	ேபாராளிகைள	நிைல ைலயச்	ெசய்த .	அவர்கள்	ஒட் ெமாத்தத்	தமிழ்

மக்க க்காக ம்	ேபாரா க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	பல்லாயிரம்	மக்கள்	இ திப்
ேபாரில்	இறந் 	ேபானார்கள்.	ேபாராட்டம்	என்றால்	இரத்தம்	சிந் வ 	தவிர்க்க

யாத .	நாங்கள்	எங்க க்கான	வாழ்ைவ	வாழ	இைதவிட	என்ன	ெசய்வ
என் 	எனக் த்	ெதரியவில்ைல.	 ன் 	 றிப்பட்டைதப்	ேபாலேவ	வி தைலப்
லிகள்	ஈழமக்களின	்ெநஞ்சில்	இ க்கிறார்கள்.	கல்லைறகைளத்	தடயங்கைள
அழித்தா ம்	எம 	மக்களின	்நிைன கைள	அழித் விட	 யா .	
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வி தைலப்	 லிகள்	எம 	மக்கைள	அழிக்கவில்ைல.	அர ம்	உலக ம்தான்	எம
மக்கைளக்	ெகான் 	 வித்த .	வி தைலப்	 லிகள்	அந்த	அநீதிக் 	எதிராகப்
ேபாரா யவர்கள்.	தமிழ்	மக்கைள ம்	வி தைலப்	 லிகைள ம்	நான்	ேவ ப த்திப்
பார்க்கவில்ைல.	மக்களிடமி ந் தான்	ேபாராளிகள்	உ வாகினார்கள்.	வி தைலப்
லிகள்மீ 	எம 	மக்கள்	ெகாண்ட	வி ப்ப ம்	ேதைவ ம்தான்	இன் ம்	அவர்கள்
ேதைவ	என்ற	நிலைமைய ம்,	அவர்கள்	இ க்கிறார்கள்	என்ற	நம்பிக்ைகைய ம்
ெகா த்தி க்கிற .	
	
�������	�����������	�����������	����
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இைளஞர்கள்	வடக் 	–	கிழக்கின்	பா காப்பற்ற	தன்ைமகளால்	 லம்ெபயர
நிைனக்கிறார்கள்.	இரா வமய ம்	 லனாய் 	நடவ க்ைகக ம்
இைளஞர்கைளப்	பய த் கின்றன.	ெதாழில்	இல்ைல.	 த்தத்தில	்ஈ பட்ட
இைளஞர்கள்	ெதாடர்ந் 	கண்காணிக்கப்பட் 	வ கிறார்கள்.		சில	இைளஞர்கள்
லம்ெபயர	வி ம் கிறார்கள்.	ஆனால்	 த்தகாலத்தில்	இ ந்த	ஆர்வம்
இப்ெபா 	இல்ைல.	நம 	மண்ைண	விட் ச்	ெசன் 	எல்ேலா ம்	 லம்ெபயர்ந்
வாழ்வ 	நல்லதில்ைல	என்ற	எண்ணம்	மக்களிடம்	இ க்கிற .	ஆக்கிரமிப்



அன்றாடம்	நிகழ்த் ம்	வாழ்க்ைகச்	சவால்கைள	 றிய த் ச்	சமாளித் 	வாழ
ேவண் ய	நிர்ப்பந்தம்	நமக்கி க்கிற .	
	
உரிைம	ம க்கப்ப த க் ம்,	ஆக்கிரமிப் 	நடவ க்ைகக க் ம்,
அச் த்தல்க க் ம்	 லம்ெபயர்வ 	ஒ 	தீர்வாகா .	ஏெனன்றால்
லம்ெபயர்ந்த	பின்னர்	தாயகத்ைத	நிைனத் 	மீண் ம்	தி ம்பி	வரத்	தவிக் ம்
பலைர	நான	்பார்த்தி க்கிேறன்.	 ப்ப 	வ டங்களாக	நாம்	வாழ் க்காகப்
ேபாரா யி க்கிேறாம்.	எனி ம்	 த்தத்தினால்	பாதிக்கப்பட் த்	ெதாழில	்இல்லாத
நிைல,	அச் த்தல்,	 ம்பநிைல	என்பன	நீங்கள்	ேகட்பைதப்ேபால	ேமற் லக
நா க க் ப்	 லம்ெபயர	இைளஞர்கைள	நிர்பந்திக்கின்றன.	
	
�������	�������	�����������	�����	���������
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தமிழ்	ேதசியக்	 ட்டைமப் 	கடந்த	ேதர்தலில்	 தலான	வாக் கைளப்
ெபற்றதற் 	காரணம்	அந்த	அைமப் 	வி தைலப்	 லிகளின	்சிந்தைனக டன்
அவர்களால்	உ வாக்கப்பட்ட ம்	அந்த	அைமப்பில்	உள்ள	 த்த
அரசியல்வாதிகள்மீ 	மக்கள்	ெகாண்ட	நம்பிக்ைக ம்தான்.	அந்த	வைகயில்
மக்கள்	சரியான	 ைவத்தான்	எ த்தி க்கிறார்கள்	என	நிைனக்கிேறன்.	தமிழ்
ேப ம்	ஈழ		மக்களின 	ேபாராட்டத்தின்	அ ப்பைடக்	ேகாட்பா களான	மர 	வழித்
தமிழர்	தாயகம்,	 யநிர்ணய	உரிைம,	தமிழ்த்	ேதசியம்	என்ற	வாழ் ரிைமகைள
ஒ ெபா ம்	விட் க	்ெகா க்க	எம 	மக்கள்	தயாராக	இல்ைல.	அ 	எம
மக்களின	்அைடயாளம்.	அதற்காகேவ	எம 	மக்கள்	பல்ேவ 	இன்னல்கைள
எதிர்ெகாண்டார்கள்.	தமிழத்	ேதசியக்	 ட்டைமப் 	அந்த	விடயங்கைள
நிதானமாகத்	ெதளிவாக	உண்ைமயாகக்	ெகாண் 	ெசயற்ப கிற 	என் 	மக்கள்
நம் கிறார்கள்.	
	
தமிழர்	தாயகத்ைத,	அவர்கள 	கனைவ	நிராகரிக் ம்	எந்த	நிைலைய ம்	தமிழ்
மக்கள்	ஆதரிக்கவில்ைல	என்பைத	மிகத்	ெதளிவாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 கிற .
கடந்த	ேதர்தல்	 ழலில்	தமிழ்	மக்களின்	வாக் கைளச்	 ைறயா ப்	
பிரதிநிதித் வங்கைள	அள்ளிச்	ெசன் 	தமிழ்	மக்கள்	வி ம்பாத	கைதகைள
அளக்கேவ	அர 	 யன்ற .	அர 	எங்கள்	மண்ணில	்நடத் ம்	எந்தத்
ேதர்தைல ம்	நாங்கள்	 த்தி	சா ரியமாக	எதிர்ெகாள்ள	ேவண் ய	நிர்ப்பந்தம்
இ க்கிற .	வன்னி	 த்தத்தின	்பின்னர்	இப்ெபா 	அரசின்	அ த்த	ேபார்	தமிழ்
மக்களின	்வாக் கைள,	பிரதிநிதித் வத்ைத	இலக் ைவத்
நடந் ெகாண் க்கிற .	ேபார்	தந்த	வலிகள்,	ேபாராட்டத்தின	்ேதால்வி	நிைல
என்பன	எம 	மக்களின்	வாக்களிக் ம்	மனிநிைலைய	பாதித் விட	அைத ம்
தமக் ச்	சாதகமாக	அர 	பயன்ப த்த	நிைனக்கிற .	இதில்	எம 	மக்கள்



ெதாடர்ந் 	ெதளிவாக	இ க்க	ேவண் ம்.	
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மட்டக்களப் ,	வன்னி	மக்கள்	மீதான	ேமலாதிக்கப்	ேபாக் 	சில	பின்தங்கிய
இடங்களில்	இ க்கின்ற .	ஆனால்	 ைமயாக	அப்ப ெயா 	ஆதிக்கம்
இ க்கிற 	என் 	ெசால்லிவிட	 யா .	எங்க டன்	பல்கைலக்கழகத்தில்
கிழக்கிலி ந் 	வந் 	ப த்த	தமிழ்	–	 ஸ்லிம்	மாணவர்க டன்	மிக
ெந க்கமான	உற 	இ ந்த .	அைற	நண்பர்களாக	இ ந்தி க்கிேறாம்.
பல்கைலக்கழகத்தில்	 க்கிய	பதவிகளில்	கிழக்ைகச்	ேசர்ந்தவர்கள்
இ க்கிறார்கள்.	 லிகள்	அைமப்பில் ட	கிழக்ைகச்	ேசர்ந்தவர்கள்	 க்கிய
இடங்களில்	இ ந்தார்கள்.	ஈழப்	ேபாராட்டத்தில்	கிழக் 	உற கள்	 க்கிய	இடம்
வகித்தார்கள்.	
	
அண்ைமயில்	கிழக்கில்	கிரான்	என்ற	இடத்திற் ச்	ெசன்றெபா 	மக்க டன்
ேபசிேனன்.	அவர்க ம்	எங்கைளப்ேபாலேவ	வாழ்கிறார்கள்.	அவர்கள 	வி ப்பம்,
கன ,	நிைலப்பா 	எல்லாம்	எங்கைளப்ேபாலேவ	ஒன்றாக	இ ந்த .
ேபாக் வரத் கள்	ஓரள 	சீரைடந்தி ப்பதால்	இப்ெபா 	மீண் ம்	வடக் 	–
கிழக் 	உற 	வ வைடந் 	வ கிற .	
	
நீங்கள்	 றிப்பி ம்	அரசியற்	 ரல்கள்	தங்கள்	 யநலத்திற்காக,	தங்கள்
நடவ க்ைககளின்	காரணங்க க்காக,	தங்கள்	அரசிய க்காக	அப்ப ச்
ெசால்கின்றன.	ஆனால்	அப்ப யான	வாதங்கள்	எங்கைள,	ெபா வாகத்	தமிழ்
ச கத்ைத	ேதாற்க த் 	வி ம்.	எங்கள 	ேதால்விக் 	இப்ப யான	ஆதிக்கப்
பிரச்சைனக ம்	காரணமாகின்றன.	
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க ணா	அம்மான்	இயக்கத்தில்	 க்கியமான	இடத்திேலதான்	இ ந்தார்.
ேபாராட்டத்ைத	ெதாடக்கிய	தைலவர்	யாழ்ப்பாணமாக	இ ந்தார்.	அதனால	்அ
யாழ்	ைமயவாதம்	என் 	 றிப்பிட் விட	 யா .	தைலவ க் 	ெந ங்கிய
ேதாழனான	சாள்ஸ்	அன்ரனி	தி மைலையச்	ேசர்ந்தவர்.	எம 	ேபாராட்டத்தில்
மட்டக்களப்ைப	ேசர்ந்தவர்கள்	 க்கியமான	இடத்தில்	இ ந்தி க்கிறார்கள்.
அப்ப ெயா 	வாதத்ைத	நான்	பார்க்கவில்ைல.	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப்பின்
தைலவர்	சம்பந்தன்	கிழக் த்தாேன.	கிழக்ைகச்	ேசர்ந்தவர்	ெதாடர்ந் ம்
தைலைமத் வம்	வகிக்க	ேவண் ம்	என்ற	நிைலப்பா 	இப்ெபா 	தாயகத்தில்
இ க்கிற .	க ணா	அம்மான்	ேபாராட்டத்தில	்இ ந் 	பிரிந் 	ெசன்றைத	வடக்
மக்கேளா	கிழக் 	மக்கேளா	வி ம்பவில்ைல.	தான்	ெசய்த	எல்லா	தவ கைள ம்
நியாயப்ப த்த ம்	தன 	அரசியைல	நியாயப்ப த்த ம்	ெதாடர்ந்
ன்ென க்க ம்	அப்ப 	நிைறயச்	ெசால்வார்.	தமிழர்க க் த்	தமிழ்த்	ேதசியம்

உள்ளைதப்ேபால	 ஸ்லீம்	மக்க க் 	 ஸ்லீம்	ேதசியம்	என்ப 	உண் .	வடக் 	–
கிழக் 	 ஸ்லீம்கள்	தமிழீழத் 	 ஸ்லீம்கள்	எனப்ப வார்கள்.	வடக் 	–
கிழக்ைக	இைணப்பத்தில்	 ஸ்லீம்களின்	ஒத் ைழப் 	இ க்கிற .	வடக் 	–
கிழக் 	தமிழ்	ேப ம்	மக்களின்	தாயகம்	என்ற	வைகயில்	அ 	தமிழ்	ேப ம்
மக்களின	்கன ம்	ேகாரிக்ைக ம்	என் 	நான்	க கிேறன்.	
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தமிழர்	–	 ஸ்லீம்	உற கள்	மனதளவில்	 றியவில்ைல	என்பைத	உணர்கின்ேறன்.
எங்கள 	ேபாராட்டத்தில்	 ஸ்லீம்களின	்பங் 	 க்கியமான .	தமிழ்	ேப ம்
மக்களின	்தாயகத்திற்காக ம்	தமிழ்	மக்க க்காக ம்	தமி க்கா ம்	அவர்கள்
பல	பணிகைள	ஆற்றியி க்கிறார்கள்.	 ஸ்லீம்கள்	ெவளிேயற்றப்பட்ட 	மி ந்த
யரமான	சம்பவம்.	 ஸ்லீம்	மக்களால்	மறக்க	 யாத .	மீண் ம்	 ஸ்லீம்கள்

தாயகம்	தி ம் வதற்கான	 ழல்	ஏற்பட் க்கிற .	மீண் ம்	 த்தம்	நடக்கலாம்
என்ற	அச்சத்தினால்	 ஸ்லீம்கள்	ெபரியளவில்	தி ம்பவில்ைல.	சில	இடங்களில்
ஸ்லீம்கள்	மீள்	 யமர	இன் ம்	அ மதி	வழங்கப்படவில்ைல.	

	
அண்ைமயில்	கிளிெநாச்சி	‘	ேகாணாவில்’	பாடசாைலக் ச்	ெசன்றெபா



இரண் 	 ழந்ைதகள்	ப த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	 ங்காவில்	தமிழ்க்
ழந்ைதக டன்	விைளயா க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	பார்க்க	மகிழ்ச்சியாக

இ ந்த .	தமிழர்	–	 ஸ்லீம்	உற கள்	மனதளவில	் றியவில்ைல.	அவர்கள்	தமிழ்
மக்கைள	அழித்த	 த்தத்திற் 	எதிராக	இ க்கிறார்கள்.	தமிழ்	மக்கைள
ஒ க் வைதப்ேபாலேவ	 ஸ்லீம்	மககைள ம்	அர
ஒ க்கிக்ெகாண் தானி க்கிற .	 ஸ்லீம்	மக்களின்	 ரல்க ம்	சி பான்ைம	
இனத்தின்	 ரல்களாக	ஒ க்கப்ப கின்றன.	தமிழ்	–	 ஸ்லீம்	உற கள்
வ வைடவதன்	வாயிலாகேவ	தமிழ்	ேப ம்	மக்களின்	 ரல்	வலிைமெப ம்.	
	
���������	������������������	��������������
��������	���������	���������������	�������
�������	����������	�����.	�������	�����
������	������	����	�����	��������������
�����������������	�������	�����
������������	������	������������������?	

	
தமிழ்	ேப ம்	மக்கள்		அவர்கள்	என் 	 றிப்பிட்ேடேன	தவிர	தமிழ்	ேதசியத்திற் ள்
ஸ்லீம்கைள	அடக்கவில்ைல.	அவர்களின்	இனம்,	சமயம்,	அைடயாளம்,	பண்பா

என் 	அவர்க க் ரிய	ேதசிய	அைடயாளங்கள்	இ க்கின்றன.	அவற்ைற	யா ம்
நிராகரிக்க ம்	அடக்க ம்	 யா 	
	
������	�����������	����������	��������
��������	������	�������������	������������
�����	���	���������������	������
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மகிந்த	ராஜபக்சவின்	சர்வாதிகாரத்திற் 	எதிராகேவா,	அரசிய க் 	எதிராகேவா
எந்த	இயக்கம்	ேதான்றினா ம்	அைத	அழித் 	அகற்றேவ	ஜனாதிபதி	 ற்ப வார்.
ேஜ.வி.பி	மகிந்த	ராஜபக்ச டன்	ேசர்ந்தி ந் 	விட் ப்	பின்னர்	பிரிந் 	மகிந்தவின்
சர்வாதிகாரப்	ேபாக்ைக	எதிர்ப்பதாகச்	ெசான்ன .	ேஜ.வி.பியிடம்	ஏற்பட்ட	எதிர்ப்
எந்தள க் 	 ற்ேபாக்கான 	என்ப தான்	பிரச்சிைன.	இன் 	தமிழ்	மக்களின்
சில	பிரச்சிைனகள்	 றித் ம்	ேஜ.வி.பி	ேப கிற .	ஆனால	்தமிழ்	மக்களின்
அ ப்பைட	பிரச்சிைனகைள ம்	ேகாரிக்ைக ம்	அ 	ஏற் க்	ெகாள்ளா .
தன் ைடய	கட்சி	அரசியலிற்காக	 ற்ேபாக் 	என்ற	ஆ தத்ைத	அ
எ த்தி க்கிற .	அ 	இன்ெனா 	சர்வாதிகாரத்ைத	ஆதரிக்கக் ய .	மகிந்த
ராஜபக்சேவா	தனக் 	எதிராக	ேஜ.வி.பி	ெசயற்ப கிற 	என்பதால்	அந்தக்
கட்சிையச்	சின்னாபின்னமாக்கியி க்கிறார்.	ேஜ.வி.பிற் 	மட் மல்ல	ஐக்கிய
ேதசியக	்கட்சி	உட்பட	பல	அரசியல்	கட்சிக க் 	இப்ப 	நடந்தி க்கின்ற .
‘ ற்ேபாக் ’	ேஜ.வி.பி	வி தைலப்	 லிக டனான	சமாதானத்ைதக்



கிழித்ெதறிந் 	 த்தத்ைத	நடத்த	ஆைணயிட்டைத	நாம்	மறந் 	விட யா .	
	
இயக்கமாக	அல்லா 	தனிப்பட	 ற்ேபாக் க்	 ரல்கள்	பல	இ க்கின்றன.	அைவ
தமிழ்	மக்க க் 	எதிரான	ேபார்	நடந் 	ெகாண் ந்த	ெபா 	அதற்
எதிராகப்	ேபசின.	ஆனால்	தமிழ்	மக்கள்	விடயத்தில்	மாற்றத்ைத	ஏற்ப த்தக் ய
ற்ேபாக் 	சக்திகள்	இல்ைல.	அல்ல 	எந்த	சக்திகளின்	 ரல்க க் ம்

சர்வாதிகார	அர 	அைசயா 	என	நிைனக்கிேறன.்	தமிழர்களின்
பிரச்சைனகைள ம்	ெபா வாக	மக்களின	்பிரச்சிைனகைள ம்	ேபசிய,
மகிந்தவின	்சர்வாதிகாரத்ைத	எதிர்த்த	பல	 ரல்கள்	ந க்கப்பட் விட்டன.
ற்ேபாக் 	இயக்கமாகச்	ெசயற்ப ம்	வாய்ப் கள்	இல்ைல	என் தான்

நிைனக்கிேறன்.	அதற்கான	 ழைல	சர்வாதிகார	அர 	இல்லாமல்	ெசய் விட்ட .	
	
�����	�������������	���������������	�����
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வடக் 	கிழக்கில்	அப்ப 	ஒ 	இயக்கம்	ேதான்ற	வாய்ப்பில்ைல.	90க க் ப்
பின்னரான	ேபா ம்	அரசியல்	நிலைமக ம்	தமிழ்த்	ேதசியப்	ேபாராட்டம்	பற்றிய
பிரக்ைஞையத்தான்	இைளஞர்க க் 	ஊட் யி க்கின்றன.	மார்க்ஸியம்
ெதாடர்பான	கல்வி	ெவ ம்	கல்வியாகேவ	இ க்கிற .	அ 	மாணவர்க க் 	ஒ
ச கப்	பார்ைவைய,	ஈ பாட்ைட	வழங்கவில்ைல.	மார்க்ஸியத்ைத	ஈழப்
ேபாராட்டத் டன	்ெபா த்திப்	பார்த்த	பலர்	இப்ெபா 	ஈழத்தில்	இல்ைல.	ஆனால்
மார்க்ஸியத்தின்	தாக்கம்	மிகக்	 ைறவான	சிலரிடம்	இ க்கிற .
இைளஞர்களிடம்	மார்க்ஸியம்	மீதான	ஆர்வம்	 ற் 	 தாக	இல்ைல	என
நிைனக்கிேறன்.	
	
����	������������	�������	���������
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ஆனால்	மார்க்ஸியம்	என் 	இலங்ைகயில்	–	ஈழத்தில்	பலர்	அரசியல்	கட்சியாகப்
பிரசாரம்	ெசய்கிறார்கள்,	தமிழ்	மக்கைளப்	ெபா த்தவைர	அைதப்
ரிந் ெகாள்ளேவா	ஈ பா 	காட்டேவா	 யவில்ைல.	ஏெனன்றால்	ஈழக்
கன டன்தான்	ெதாடர்ந் ம்	எம 	மக்கள்	வாழ்கிறார்கள்.	
	
������������	��������	�������	�����������,
�������	������������?	����	���������	����?	
	
உலகமயமாக்கல்	வடக் க	்கிழக்ைக	அதன்	அைடயாளங்கைளத்	தகர்க் ம்



அளவில்	எட் யி க்கிற .	அந்நிய	ேமலாதிக்கங்கள்	மக்களின்	ேபாராட்ட
உணர்ைவ ம்	 ேதச	உணர்ைவ ம்	சிைதக் ம்	எண்ணத் டன	்உலகமயமாக்கைலத்
திணித்தி க்கின்றன.	2000	-இற் 	 ன்னர்	உலகமயமாக்கலின்	தாக்கம்	மிக
ைறந்தி ந்த 	என	நிைனக்கிேறன்.	இப்ெபா 	அ 	மனிதர்களிைடேய

இ க் ம்	ெந க்கத்ைதக்	 ைறக் மளவில்,	 ேதச	உணர்ைவச்	சிைதக் மளவில்
ஈழத்ைதப்	பாதித்தி க்கிற .	அதன்	விைளவாக	எங்க க் ப்	ேபாராட்டரீதியாக,
வரலாற் 	ரீதியாக,	பண்பாட் ரீதியாகப்		பல	ேதால்விகள்	ஏற்பட் க்கின்றன.	
	
����	�������������	�����������	�����
������������	��������	����	��������������?	

	
தமிழ்	மக்களின	்ேகாரிக்ைககைள	நிைறேவற்ற	உண்ைம ணர் டன்	இந்தியா	பங்
வகிக்க	ேவண் ம்	என	நிைனக்கிேறன்.	எங்கள்	ேபாராட்டம்	அழிய ம்,	மக்கள்
ெகால்லப்பட ம்	இந்தியா	ேவ க்ைக	பார்த் க்ெகாண் ந்த .	 த்தத்திற்கான
ஆசிைய ம்,	ஆதரைவ ம்,	உதவிைய ம்	வழங்கிய .	பலிக் ப்	பலி	என்
எத்தைன	இலட்சம்	மக்கைள	இந்தியா	பலிெய த் 	விட்ட .	ஆனால்	ஈழத்
தமிழர்களின்	பிரச்சிைனைய	இந்தியா	நன் 	 ரிந் 	ெகாண்ட	நா .	மாற்றத்ைத
ஏற்ப த்தக் ய	நா .	தன 	வல்லைமைய	தமிழர்கைளக்	ெகால்லேவ	இந்தியா
பயன்ப த்திய .	இப்ப யான	பங்ைகேய	இந்தியா	இ வைர	வகித்த .	
	
இனியாவ 	இந்தியா	ஈழத்	தமிழர்களின	்ேகாரிக்ைகைய	நிைறேவற்ற	உதவ
ேவண் ம்.	தன 	அரசியல்	–	ெபா ளாதார	நலன்களிற்காக	எங்கைளப்
பலியிடாமல்	இ க்க	ேவண் ம்.	இந்தப்	பங்ைக	எதிர்பார்ப்பதற் 	 க்கிய	காரணம்
ஈழத்திற் ம்	தமிழகத்திற் ம்	இ க் ம்	உற ம்	ஈழத்	தமிழர்களின்
ேகாரிக்ைகைய	இந்தியா	ஏற் க்ெகாண்ட ம்தான்.	இந்தியா	அவ்வாறான	பங்ைக
வழங்க	ேவண் ம்	என்பைத	நான	்வலி த் கிேறன்.	
	
����	�������������	�����,	������,	�����������
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தாயகத்தில்	இ க் ம்	மக்கைளப்	ெபா த்த	வைரயில்	நம 	பிரச்சிைனயில்
ைவேகா,	சீமான்,	தி மாவளவன்	ேபான்றவர்கள்	எ ப் ம்	 ரல்	ஆ தைலக்
ெகா க்கிற .	ஈழத்	தமிழர்கள்	ெகான் 	 விக்கப்பட்டேபா 	க ணாநிதியின்
யநலமிக்க	ஆட்சி	 ைனையப்ேபால	அைமதியாக	இ ந்த .	தமிழக	மக்கள்

எத்தைன	உயிைர	தியாகம்	ெசய் 	ஈழத்	தமிழர்கைள	காப்பாற் ம்ப
ேகாரினார்கள்.	எதற் ம்	க ணாநிதி	அைசயவில்ைல.	தன்னலமிக்க,	ஆற்றலற்ற
க ணாநிதி	 தலைமச்சராக	இ க் ம்ெபா 	தமிழகத்தில்	ஈழத்	தமிழர்களின்
பிரச்சைனகைளக்	ெகாண் ெசன் 	அவற் க்காக	ைவேகா,	சீமான்



ேபான்றவர்கள்	நடத்திய	ேபாராட்டங்கள்	எம 	மக்கைள	ஆ தலைடயச்
ெசய்தி க்கின்றன.	ஈழத்தமிழர்கள்	ெதாடர்பில்	தமிழக	மக்களிடம்	இ க் ம்
எல்லையற்ற	ெந க்கம்	 க்கியமான .	ஈழப்	பிரச்சிைனயில்		ைவேகா,	சீமான்
ேபான்றவர்கள 	ெசயற்பா கள்	அதிர் கைள	ஏற்ப த்தக் யைவ	என
நிைனக்கிேறன்.	
	
������	���������	��������	���������	������
���������	�������	������	������
�������������	���������������.	��������
�������	���������	����������
����������������������	��������������.
�����	���������	�����������	�������������
���������	��������	��������������
�������������?	���������	��������	����������
���������	����������������������.	��������
������	����������	�������������	�����������
�����	����������	�������������?	
	
அவர்கள 	ேபச் கள்	சாதாரணமானைவயல்ல.	தாக்கத்ைத,	அதிர்ைவ	உண்
பண்ணக் யைவ.	அவர்கள்	ஈழத்	தமிழர்கள்	விடயத்தில்	ஒற் ைம டன்	 ரல்
ெகா க்கிறர்கள்	என்ற	அபிப்பிராயம்	இங் 	பரவலாக	இ க்கிற .	ெஜயலலிதா
ஈழத்	தமிழ்	மக்களின்	பிரச்சிைனையப்	 ரிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ப தான்
எங்களின்	வி ப்பம்.	அவர்கள்	மாற்றம்	ெபற் 	உண்ைமயில்	மக்க க்காகச்
ெசயற்பட	ேவண் ம்	என்பதற்காக	அவைர	ஆதரித்தி க்கலாம்.	தமிழகத்தில்
எல்லா	வழிகளி ம்	ஈழத்	தமிழர்க க்காக	தமிழக	அரசியல்	 ரல்கள்
அ த்தங்கைளக்	ெகா க்கின்றன,	ேகள்விகைள	எ ப் கின்றன	என்ற
அபிப்பிராயம்	இங் 	இ க்கிற .	வி தைலப்	 லிகள் ட	அைத	வி ம்பினார்கள்.	
	
����������	����	���������������	��������
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ஈழத்	தமிழர்களின	்பிரச்சிைனக் 	ஈழம்தான்	தீர் 	என	நான்	க கிேறன்.
அதற் ரிய	 ழைலத்தான்	இலங்ைக	அர ம்	உலக ம்	தமிழர்க க் 	மீண் ம்
நிர்ப்பந்திக்கிற .	வடக் க்	கிழக்ைக	சிங்கள,	இரா வமயமாக்க	ேவண் ம்
என்ப ம்	வடக் க்	கிழக் 	மக்களின்	அதிகாரங்கைள	வழங்காமல்
ேபரினவாத்தின்	பி யில்	ைவத்தி க்க	நிைனப்ப ம்	தமிழ்	மக்கைள	மீண் ம்	ஈழத்



தீர் க் 	வலி த் கின்றன.	தமிழ்	மக்கைள	அர 	ஏற் க்	ெகாள்ளாதவைர,
ஏமாற்ற	நிைனக் ம்வைர,	தமிழ்	மக்களின்	உரிைமைய	ைவத் 	நாடகம்
ேபா ம்வைர	இந்தப்	பிரச்சைன	நீளத்தான்	ேபாகிற .	
	
வி தைலப்	 லிகைள	சிைதத்ததன்	வாயிலாக	ஈழக்	ேகாரிக்ைகைய	அழித்
விட்டதாக	நிைனத் க்	ெகாண் 	அர 	ெசயற்ப கிற .	ஈழக்	ேகாரிக்ைக	என்கிற
கன 	எம 	மக்களிடம்	ஒ 	ெபா ம்	அழிந் 	விடா .	அர 	தன 	ஆக்கிரமிப்
நடவ க்ைககைளத்	ெதாடர்ந் ெகாண் க் மானால்	மீண் ம்	நம
மக்களிடமி ந் 	தமிழீழக்	ேகாரிக்ைக	ேதான்ற	வாய்ப்பி க்கிற .	தமிழர்
தாயகமான	வடக் க்	கிழக்ைக	ெவ மேன	அர 	ஆக்கிரமித் 	நிற்கவில்ைல.
வடக் 	கிழக்கிலி ந் 	நிலங்கைளச்	 ட்ட ம்,	தமிழர்களின்	உரிைமையப்
பறிக்க ம்	அர 	நிகழ்ச்சி	நிரல்கைள	வ வைமத்தி க்ைகயில்	எம 	மக்கள்
மீண் ம்	ேபாராட	ேவண் ய	நிலைமக் ச்	ெசல்ல	ேவண் யி க்கிற .	
	
�����������	�������	����	�������	���������
������	������	������������	��������?	

	
த்தத்தின்	பின்னர்	என்பைதவிட	 த்தம்	நடந் ெகாண் க் ம்	ெபா ேத	தன

ெசயற்பா கைள	இலங்ைக	அர 	ஆரம்பித் விட்ட .	அதற் 	 தலி ம் ட
ஆரம்பித் விட்ட .	தமிழர்களின்	தாயகத்ைத	அழித் 	மாற்றிக்	ெகாண் ப்ப .
தமிழர்க க் 	மகிந்தவினால்	தரக் ய	தீர்ைவ ம்	தராமலி ப்ப .	உரிைமகைள
ம த் க்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாகப்	பறித் க்	ெகாண் ப்ப .	இப்ப 	பல
நடவ க்ைககைள	அரசாங்கம்	ெசய் ெகாண் க்கிற .	 த்தத்தின்	பின்னர்
வைத	 காங்கைளத்	திறந் 	தமிழ்	மக்கைள	அைடத் ச்	சித்திரவைத
ெசய்த .	
	
தமிழர்	நிலங்களில்	அழிப் 	நடவ க்ைககைள	 த் க்ெகாண் 	பல்ேவ
வைதக டன்	மீண் ம்	மக்கைள	ஆ மா கள்	ேபாலச்	சாய்த் க்ெகாண்
ேபான .	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத	அழித் விட்ேடாம்	என் 	ெவற்றிக்
ச்சல்க டன்	அரசியல்	உரிைமைய	அழிக்கத்	ெதாடங்கிய .	நம்பிக்ைக

தரக் ய	எந்தச்	ெசயற்பா க க் ம்	அர 	இடமளிக்கவில்ைல.	மீண் ம்
மீண் ம்	தமிழ்	மக்கைளத்	 ன் த் ம்	ெசயற்பா கைள
நடத்திக்ெகாண் க்கிற .	அகதி	மக்க க்காக	வழங்கப்பட்ட	நிவாரணப்
ெபா ட்கைளக் ட	அர 	 ைறயா யி க்கிற .	 டாரத்	 ணி	 ட
வழங்கப்படாமல்	பல	இடங்களில்	மக்கள்	 ேயற்றப்பட் க்கிறார்கள்.	
	
வைத	 காங்களிலி ந் 	மக்கைள	வி விக்கிேறாம்	என் 	விழாக்கள்
நடத்திக்ெகாண் ,	அறிக்ைககள்	விட் க்ெகாண் 	மீண் ம்	ேவ
காங்க க் க்	ெகாண் 	ெசன்ற ம்	 ைரயில்லாத	கட் டங்க க்



ைரேபாட் ,	சிறிய	உைட க க் 	சீெமன்ட்	 சி	 விட் 	திறந்
ைவத்த ம்தான்	இந்த	ஓர்	ஆண் க் ள்	அரசாங்கம்	ெசய்த	சாதைனகள்.
டாரங்கள்	நிரம்பிய	நிலமாக	மாற்றிய ம்,	மரங்க க் க்	கீழாக	மக்கைளக்

ெகாண் 	ெசன்ற ம்,	சிைத கைள	ேம ம்	சிைதத்த ம்தான்	இந்த	ஓர்
ஆண் க் ள்	அரசாங்கம்	ெசய்த	சாதைனகள்.	
	
����	�����	������	����	����������	����	������
����	��������������?	
	
உண்ைமயில்	தாயகத்தில்	உள்ள	பல	மக்கள்	நா 	கடந்த	அர 	பற்றி	அறியவில்ைல.
தைலவர்,	ெபாட்டம்மான்	தப்பிச்	ெசன்றி க்கிறார்கள்,	ேபாராளிகள்	மீண் ம்
த்தத்திற் த்	தயாராகிறார்கள்	என்ற	கைதகைள	என்னிடேம	பல	மக்கள்

விசாரித் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ஆனால்	இலங்ைக	அரேசா	நா 	கடந்த
தமிழீழ	அரசால்	மிகப்	பீதியைடந் 	ேபாயி க்கிற .	ஈழத்	தமிழர்கள்	ஈழம்	பற்றி
எங் 	கைதத் க்ெகாண் ந்தா ம்	அ 	அரசாங்கத்திற் ப்	பீதிைய
உண்டாக்கிற .	
	
நான்	நிைனக்கிேறன்,	நா 	கடந்த	அர 	தாயகத்தில்	அரசியல்	நிைலயில்
அதிர்ைவ	ஏற்ப த்தக் ய .	அரசாங்கத்ைத	மைற கமாக	நிர்ப்பந்திக் ம்.
அைத	நா 	கடந்த	தமிழீழ	அர 	நிகழ்த்த	ேவண் ம்.	ேதாற்க க்கப்பட்ட	சில
நாட் க்	கன கள்	நா 	கடந்த	அர 	 லம்	ெவற்றி	ெபற்றி க்கின்றன.	நா
கடந்த	அர 	பற்றி	அறிந்த	மக்கள்	அ 	தாயத்தில்	மகிந்த	அரைச	நிர்ப்பந்தத்திற்
ெகாண் 	வந் 	அ த்தத்ைத	த ம்	என	நிைனக்கிறார்கள்.	நா 	கடந்த	அரசால்
தமிழ்	மக்க க் 	மனிதாபிமான	உதவிகைள	ெசய்ய	 யா 	என
நிைனக்கிேறன்.	
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நாங்கள்	அைனவ ம்		ஒன் பட் 	மக்க க்காகச்	ெசயற்பட	ேவண் ம்.	ேபார்
காரணமாக	மக்க க் ச்	சில	 ழப்பங்கள்	ஏற்பட்டதனால்	வாக்களிப் க்
ைறந்தி க்கலாம்.	இலங்ைக	அர 	நா 	கடந்த	அரசினால்	மிகப்	பதற்றமைடந்

அைதக்	 ழப்ப	பல்ேவ 	நடவ க்ைககளில்	இறங்கியி ந்த .	அதனால் ட
இந்தப்	பிரச்சிைனகள்	ஏற்படலாம்.	இ 	ெதாடர்பாக	ேமலதிகமாக	உண்ைமயான
நிலவரங்கைள	நா 	கடந்த	உற கள்தான்	ேபச	ேவண் ம்.	
	
������	���������	�������������	����
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ஈழத்	தமிழினத்தில்	கால்வாசிப்ேபர்	 லம்	ெபயர்ந் 	விட்டார்கள்	என
நிைனக்கிேறன்.	இன் 	தாயகத் 	மக்கள்	அ ைமகளாக்கப்பட்
இ க் ம்ெபா 	 லம்ெபயர்ந்த	மக்கள்	 ரல்	ெகா க் ம்	 ழலில்
இ க்கிறார்கள்.	நம்	உற கள்	எவ்வளேவா	 ரல்	ெகா த் மி க்கிறார்கள்.
ஆனால்	எைத ம்	யா ம்	 ரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல	என்ப 	ேவ 	விடயம்.	 லம்
ெபயர்ந்தி க் ம்	பைடப்பாளிகள்,	ஊடகவியலாளர்கள்	ஈழத் 	மக்க க்
நிகழ்த்தப்பட்ட	அநீதிகைளப்	பகிரங்கப்ப த் கிறார்கள்.	மக்க க்காக	வ வான
ரல்கள்	ஒலிக்கின்றன.	

	
ேபாரில்	பாதிக்கப்பட்ட	மக்க க் ப்	 லம்ெபயர்ந்த	உற களின்	உதவிகள்	பல
வழிகளில்	கிைடத் 	வ கின்றன.	அப்ப 	உதவிகைளப்	 ரிந் 	மக்களின்	வாழ்ைவ
மீட்ெட க்கப்	 லம்	ெபயர்	மக்களின்	ேவைலத்	திட்டங்கள்	அவசியமானைவ.	நம
மக்களிடமி ந் 	வ ம்	ேகாரிக்ைகைய	நிைறேவற்ற	 லம்	ெபயர்ந்த	உற களின்
க ைமயான	உைழப் 	ெதாடர்ந் ம்	இ க்க	ேவண் ம்	என	நான்	க கிேறன்.	
	
தாயகத்தில்	ஏற்பட்ட	அரசியல்	 ழ்நிைல	 லத்தில்	பல	பிரி கைளத்

ண் ள்ளன.	அப்ப யான	விேராதங்கள்,	கரி சல்கள்,	ெபாறாைமகள்,
வைசபாடல்கள்	ெபா வாக	ஈழ	மக்களின்	 ரைலேய	பாதிக்கவல்லைவ.	ஈழப்
பிரச்சிைனைய	 ன்னி த்தி	ஒவ்ெவா வ ம்	ஆளா க் க்	 ற்றம்சாட் த்
தனிப்பட்ட	நலன்கைளக்	கவனிப்ப 	அபாயமான .	அைத	 க்கியமாகத்	தவிர்க்க
ேவண் ம்.	நாங்கள்	 ப்ப 	வ டங்களாகத்	ேதாற் க்ெகாண் ப்பதற்
அ தாேன	 க்கிய	காரணம்.	
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�டந்த	நாற்ப 	வ டங்களிற் 	ேமலாகத்	தன 	எ த் களா ம்	அரசியற்
ெசயற்பா களினா ம்	ஈழச்	ச கத்தி ம்	அைனத் லகத்	தமிழ்
இலக்கியப்பரப்பி ம்	தன 	 ரைல	ஓங்கி	ஒலித் க்ெகாண் க் ம்	கவிஞர்
வ.ஐ.ச.ெஜயபால க் 	அறி கம்	ேதைவயற்ற .	எனி ம்	இைளய
வாசகர்களிற்காகச்	சில	 றிப் கள்:	1944ல்	ஈழத்தின்	உ வில்	கிராமத்தில்
பிறந்தவர்	ெஜயபாலன்.	தமிழீழ	வி தைலப்	ேபாராட்டத்திற் ப்	பல்ேவ
ைறகளி ம்	பங்களிப் ச்	ெசய்தவர்.	மர 	அளித்த	ெகாைடயாக	சந்தங்களா ம்

ஓைசநயத்தா ம்	நவீன	கவிைதைய	எ திய	ஈழத்தின்	 தன்ைமயான	கவிஞன்.
1984ல்	‘	ேதசிய	இனப்	பிரச்சிைன ம்	 ஸ்லீம்	மக்க ம்’	என்ற	ெஜயபாலனின்
தல்	 ல்	ெவளியாகிய .	 ரியேனா 	ேப தல்,	நமக்ெகன்ெறா 	 ல்ெவளி,

ஈழத் 	மண் ம்	எங்கள்	 கங்க ம்,	ஒ 	அகதியின்	பாடல்,		ெப ந்ெதாைக,
ேதாற் ப்	ேபானவர்களின்	பாடல்,		ேசவல்	 விய	நாட்கள்,	அவள 	 ைரயின்மீ
நிலா	ஒளிர்கிற 		ஆகிய	 ல்கள்	ெவளியாகி ள்ளன.	கைல	–	இலக்கிய
விமர்சகர்	இந்திர டன்	ெஜயபாலன்	நடத்திய	கவிைத	சார்ந்த	உைரயாடல்	‘கவிைத
அ பவம்’	என்ற	ெபயரில்	2004ல்	 லாக	ெவளியாகிய .	ெஜயபாலனின்
ேநர்காணல்களின்	ெதா ப் 	‘	ஈழம்:	ேநற் 	–	இன் 	–	நாைள’	என்ற	ெபயரில்
ெவளியாகி ள்ள .	தவிர ம்	அரசியல்	நாடகப்	பிரதிகைள ம்	பல	இைசப்
பாடல்கைள ம்	ெஜயபாலன்	எ தி ள்ளார்.	தற்ேபா 	ேநார்ேவயில்	தரித் 	நிற் ம்
ெஜயபாலேனா 	மின்னஞ்ச டாக ம்	ெதாைலேபசியி ம்	இந்ேநர்காணல்
நிகழ்த்தப்பட்ட .	
	
–	ேஷாபாசக்தி
09.09.2010
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எனக் 	ஐந் 	வயதாக	இ க் ம்	ேபா 	என 	 தாைதயரின்	ஊரான
ெந ந்தீ க் 	வந்ேதன்.	நா 	பி க்க	வந்த	ேபார்த் க்ேகய க் ம்
டச் க்கார க் ம்	எதிராகக்	கிளர்ந்த	என்	 தாைதயர்கள 	கைதகைள



இங் தான்	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	இந்தத்	தீவில்	மக்கள்	–	 றிப்பாக
தியவர்க ம்	ெபண்க ம்	–	ேபச் 	ெமாழியில்	கவிைத	கலந் 	ேப வைதக்

ேகட்ேடன்.	எனக் க்	கவிைத	ெசால் ம்	ஆற்றல்	இப்ப த்தான்	வந்தி க்க
ேவண் ம்.	
	
என் ைடய	அப்பா	ெந ந்தீ .	அம்மா க் 	ஒ 	அ 	ெந ந்தீ ,	ம 	அ 	உ வில்.
நா ம்	என் ைடய		 த்த	சேகாதரி ம்	உ விலில்தான்	பிறந்ேதாம்.	என் ைடய
இரண் 	சேகாதரர்க ம்	இரண் 	சேகாதரிக ம்	ெந ந்தீவில்	பிறந்தார்கள்.	
	
1824ல்	ஆசியாவிேலேய	 தலாவ 	ெபண்கள்	பாடசாைல	உ விலில்	தான்	ஒ சில
அெமரிக்க	மிஷன்	ெபண்களால்	ஆரம்பிக்கப்பட்ட .	மைழக் 	ஒ ங்கிய	இரண்
சி மிகள்	தான்	 தல்	மாணவிகள்.	அெமரிக்கச்	 தந்திரப்	ேபாரின்	பின்னர்
ஒப்பீட் ரீதியாகக்	கிளர்ச்சிப்	ேபாக் ள்ள	ஒ 	காலம்	அெமரிக்க	மிஷ க்
இ ந்த .	யாழ்ப்பாணத்தில்	ெபண்கள்	வி தைலயின்	ெபாறி	அங் தான்
ண்ட 	எனலாம்.	என் ைடய	அம்மா ம்	வீட் க் 	எதிராகக்	கிளர்ந்த

ேபாெதல்லாம்	உ வில்	‘ெபண்கள்	பாடசாைல	வி தி’	அம்மா க் ப்
கலிடமாயிற் .	பின்னர்	அம்மா	அங் 	ஆங்கில	ஆசிரிையயாக ம்	இ ந்தார்.
அப்பா	மத் கமவில்	பிரபல	வணிகர்.	அம்மாைவ	அ த் 	 டக்கிப்ேபாட	அவர்
தன்னால்	இயன்ற	எல்லாவற்ைற ம்	ெசய்தார்.	ேமாசமாக	அ பட்ட	ேபா ம்	அம்மா
எப்ேபா ம்	ெபண்கள்	 ன்ேனற்றம்	ெதாடர்பான		ச கப்	பணிகைளக்
ைகவிடவில்ைல.	அம்மா	தலித்	ச கத்தின்	மீ 	ெவ ம்	இரக்கத்ைதத்	தாண் ய
நட் ணர்ைவ ம்	மரியாைதைய ம்	ைவத்தி ந்தார்.	இைவெயல்லாம்	தான்	என்
எ த் களின்	க வைறயான .	சண்ைடகள்,	க த் 	ேமாதல்க ட ம்
தனிப்பட்ட	நட்ைபப்	ேப ம்	பண்ைப ம்	அம்மாவிடம்	இ ந் தான்	வரித் க்
ெகாண்ேடன்.	
	
அம்மா	1920களிலி ந் 	1940களின்	ஆரம்பம்	வைரக் ம்	உ வில்	மகளிர்
கல் ரியில்	ப த்த	ஆங்கில,	தமிழ்க்	கைத	–	கவிைதப்	 த்தகங்கைளச்
ேசகரித் 	ைவத்தி ந்தார்.	பாரதியாரின்	‘	ேதசிய	கீதம்’	 தற்	பதிப் ப்	பிரதி ம்
அவரிடம்	இ ந்த .	அம்மா	என 	சி 	வயதிேலேய	ஆங்கிலக்	கைதகைள ம்
கவிைதகைள ம்	ெமாழி	ெபயர்த் 		எனக் ச்	ெசால் வார்.	அம்மா ம்	அப்பா ம்
தாங்கள்	வாசிக் ம்	நல்ல	கவிைதகைள	ெவட் ச்	ேசகரிப்பார்கள்.	அவற்ைற
அம்மா	ேநாட் 	 த்தகத்தில்	பிரதி	பண்ணி	ைவப்பார்.	இவற்ைறெயல்லாம்
வாசித்தப தான்	நான்	வளர்ந் 	விடைலப்	ைபயனாேனன்.	ேமாதல்	வாழ்வில்
அம்மா ம்	அப்பா ம்	சந்தித்த	ஒேர	காதல்	 ள்ளி	கவிைததான்	எனத்
ேதான் கிற .	ெந ந்தீவி ம்	பின்னர்	வன்னியி ம்	பல	அற் தமான	கைத
ெசால்லிகைளச்	சந்திக்க	 ந்த .	ெதாடர்ச்சியான	ேகள்வி ம்	வாசிப் ம்	தான்
என்ைன	இலக்கியத்தில்	ஈ பட	ைவத்த 	என் 	ேதான் கிற .	
	



���������	�������	�����������
������������������	���	��������?	
	
1968ல்	வன்னிக் 	வந்தேபா 	அந்த	இயற்ைக ம்	வள ம்	பண்டாரவன்னியன்
கைதக ம்	என்ைன	ஈர்த்தன.	கா கைளப்	பார்த் விட் 	இலங்ைகத்	தீவில்
ரட்சி	சாத்தியம்	என் 	க திேனன்.	இதனால்	விைரவில்	வ கிற 	என	நம்பிய
ரட்சிக்கான	‘இரா வ	 வியியல்’	(Military	geography)	பற்றிய	ேதடல்களில்
சின்ன	வய களிேலேய	என்ைன	ஈ ப த்திக்ெகாண்ேடன்.	அந்த	நாட்களில்	தி .
SJV	ெசல்வநாயகம்	அவர்கள 	தைலைமயில்	தமிழர க்	கட்சி	தமிழ க்
இைணப்பாட்சி	ேகாரிப்	ேபாரா ய .	என 	தந்ைதயா ம்	ஒ 	தீவிர	‘ெபடரலிஸ்ட்’.
ெலனினின்	 யநிர்ணய	உரிைம	அ ப்பைடயிலான	இைணப்பாட்சி	ெபா டைமேய
என 	ெகாள்ைகயாக	இ ந்த .	இைணப்பாட்சி	அ ப்பைடயிலான	 ரட்சிைய
நான்	கன 	கண்ேடன்.	ஆனால்	சிங்களப்	ேபரினவாதிகள்	பலம்ெபறப்	பலம்ெபற
சிங்கள	மிதவாதிகள ம்	இட சாரிகள ம்	மத்தியில்	சிங்களத்
ேதசியவாதிகேளா 	சமரசம்	ெசய்வ 	அவசியம்	என்கிற	க த் 	வ ெபற்
வந்த .	இத்தைகய	ேபாக் 	அதிகரிக்க	அதிகரிக்க	இட சாரி
அைமப் க க் ள்	இைணப்பாட்சிக்	க த் க் 	எதிர்நிைல	உ வான .	
	
1970ல்	இ தய	ேநாயாளியாக	இ ந்த	ேஜ.வி.பி	தைலவர்	ேராகண	விேஜவீரைவ
ைவத்தியசாைலயில்	சந்தித் ,	தமிழர 	ேபாராட்டத்ைத ம்	 ரட்சிைய ம்
இைணப்ப 	ெதாடர்பாகப்	ேபசிேனன்.	அவர்	என்ைன	எஸ். .பண்டாரநாயக்கைவ
சந்தித் 	இ 	 றித் ப்	ேப மா 	ெசான்னார்.	எஸ். .பண்டாரநாயக்க	“ேசாவியத்
னியன்	ேபால	இைணப்பாட்சி	அ ப்பைடயிலான	ெபா டைம	ச க	அைமப்

இலங்ைகக் 	ஏற்றதல்ல”	என் 	 றினார்.	சீனா	மாதிரியில்	அைமந்த	கிராமிய
ெகாம் ன்கள்	அைமப்பில்	இனப்	பிரச்சிைனக் 	இடேம	இ க்கா 	என்பேத
அவர 	விவாதமாக	இ ந்த .	இதனால்	அவர்கேளா 	என்னால்	ெதாடர்ந்
ெசல்ல	 யவில்ைல.	
	
அரசியல்	ேவ பா க க் 	ெவளிேய	 ைவ	இரத்தின ைர,	டானியல்
அண்ணா,	ேதாழர்	எம்.சி	 ப்பிரமணியம்,	ேதாழர்	இக்பால்,	மகாகவி,	காசி
ஆனந்தன்,	சண் கம்	சிவலிங்கம்,	 ைபர்	இளங்கீரன்,	 .நித்தியானந்தன்,
நிர்மலா,	 ஸ்பராசா,	மாைவ	ேசனாதிராசா	காைரநகர்	அ.தியாகராசா	என் 	பரந்த
அரசியல்	 லத்தில்	எனக் 	நண்பர்கள்	இ ந்தார்கள்.	ஆச்சரியப்படத்தக்க
விதத்தில்	தமக் 	எதிரானவர்கேளா 	நான்	நட் ப்	பாராட் வ 	ெதாடர்பாக
யா ம்	என்ைனச்	சந்ேதகப்பட்டேதா	 றக்கணித்தேதா	இல்ைல.	இந்தப்	பாக்கியம்
என்	வாழ்நாள்	 வ ம்	ெதாடர்கிற .	“சண்ைட	பி த் க்ெகாண்ேட
நண்பர்களாய்	இ க்கலாம்”	என்பைத	ெஜயபாலனிடம்	இ ந் தான்
கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	‘ ன்றாவ 	மனிதன்’	ெபௗசர்	ெசால் வான்.
அவ ம்	நா ம்	ேபாடாத	சண்ைடயா!	



	
இந்தக்	காலங்களில்	சாதி	–	வர்க்கச்	சிக்கல்களில்	நிர்வாகச்	ேசைவகளிலி ந்த
அதிகாரிகைள ம்	ெபாலிஸ்காரர்கைள ம்	நான்	தாக்கியதாக	வழக் களில்
பலதடைவகள்	ைக 	ெசய்யப்பட் 	நான்	விளக்க	மறியலில்	இ க்க	ேநர்ந்த .
ெபாலிசா ம்	நிர்வாக	ேசைவ	அதிகாரிக ம்		என்ைனக்	ெகாைல	வழக் 	உட்பட
பல	வழக் களில்	சிக்க	ைவக்க	 யன் ெகாண் ந்தார்கள்.	1972ல்	ெபாலிசார்
என்ைனச்	 ட் க்	ெகால்ல ம்	திட்டமிட் ந்தனர்.	எல்லாத்	தரப்பி ம்	என்ைன
வி ம் கிறவர்கள்	இ ந்ததால்	எப்ேபா ம்	எனக் 	எதிரான	நகர் ைளப்	பற்றிய
தகவல்கள்	எனக் க்	கிைடத் க்ெகாண்ேடயி ந்தன.	என்	சா ரியத்தா ம்
தற்ெசயல்களா ம்	நான்	பல	தடைவகள்	என்	உயிைரக்	காப்பாற்றி ள்ேளன்.	
	
ெகாஞ்சம்	கிளர்ச்சிக்காரன்,	ெகாஞ்சம்	ச கச்	சண் யன்,	ெகாஞ்சம்	 ரட்சிச்
சிந்தைன,	ெகாஞ்சம்	ெராமான் க்கான	கவிஞன்	என		வாழ்ந்த	காலங்களைவ.	
	
1970ப களின்	ஆரம்பத்தில்	கலாநிதி	ைகலாசபதி	அவர்கைள	நான்
சந்தித்தேபா 	அவர்	என்ைனப்பற்றி	உலா ம்	கைதகைள	ைவத் 	இ.சிவானந்தன்
‘காலம்	சிவக்கிற ’	என் 	ஒ 	நாடகம்	எ தியி ப்பதாகச்	ெசான்னார்.	பின்னர்
சிவானந்த ம்	இதைன	என்னிடம்	ெசான்னார்.	ேஷாபா,	நீங்க ம்	என்
இளவய க்	கிளர்ச்சிகள்		 றித் 	உலா ம்	கைதகைளக்	ெகாண் 		உங்கள 		‘ம்’
நாவலில்	கைலச்ெசல்வன்	என		ஒ 	பாத்திரத்ைத	உ வாக்கியி ப்பதாகச்
ெசான்னீர்களல்லவா.	ஒ க்கப்பட்ட	மக்கள்	தாங்கள்	வி ம் கிறவர்கைளக்
கைதகளாகக்	ெகாண்டா வார்கள்.	என 	பதின்ம	வய களில்	என்ைனப்	பற்றி
உலாவிய	கைதகைளக்	ேகட் 	நாேன	ஆச்சரியப்பட் க்கிேறன்.	ஒ க்கப்பட்ட
மக்கள்	என்ைனபற்றி	உ வாக்கிய	பிம்பங்கள்	தான்	என்ைன	எப்ேபா ம்	சமரசம்
ெசய் 	ெகாள்ள	 யாத	அரசியல்	 ழ க் ள்	ைவத்தி ந்தன.	என
தன்னிைலைய	மக்கள்	தீர்மானித் க்ெகாண்ேடயி ந்தார்கள்.	
	
என் ைடய	பதின்மப்	ப வத்தில்	தம் ள்	ேமாதிக்	ெகாண்ட		 ஷ்ய	சார் 	–	சீனச்
சார் 		இட சாரி	அைமப் க க் 	வன்னியில்	தளம்	இ க்காததால்	இ
தரப்பின க் ேம	நான்	பயன்பட்ேடன்.	ஒ க்கப்பட்ட	ச கங்கள்	மற் ம்	ஏைழ
விவாசாயிக க் ச்	சார்பான	வன் ைறயாளனாகேவ	என் ைடய	இைளய
வய கள்	எனக் 	ஞாபகம்	வ கிற .	சி 	வயதிலி ந்ேத	ேதாழர்கள ம்
ெபண்கள ம்	அன் ம்	நிழ ம்	எனக் 	எப்ேபா ேம	வாய்த்த .	ஒன் க்ெகான்
ரண்பட்ட	அைமப் களில்	எனக் த்	ேதாழர்,	ேதாழியர்கள்	இ ந்தார்கள்.	என்

இளம்வய த்	ேதாழர்க ள்	டானியல்	அண்ணா ம்	ேதாழர்
எம்.சி. ப்பிரமணிய ம்	மிக ம்	 க்கியமானவர்கள்.	
	
என் ைடய	கல்வி	அ ந் 	அ ந் 	ெதாடர்ந்த .	1960ல்	இ ந் 	1974
வைரக் ம்	நான்	மிகத்	தீவிரமாக	இ ந்த	காலம்.	வீட்ைட	விட்



ெவளிேயற்றப்பட்டதால்	கல்வி	 ற்றாகத்	தைடப்பட்ட .	அம்மா	வீட் ல்
களெவ த் 	என்ைன	ஆதரித்தார்.	என 	ேதாழர்களின்	ஆதர 	எனக்
எப்ேபா மி ந்த .	இைவ	பற்றிெயல்லாம்	என் ைடய	‘ேசவல்	 விய	நாட்கள்’

நாவலில்	சிறி 	ேபசியி க்கிேறன்.	எனி ம்	என் ைடய	இளைமக்	காலம்
றித் 	இன் ம்	விரிவாகச்	 ய	விமர்சனங்கேளா 	எ தேவண் ம்	என்ப

என 	வி ப்பம்.	
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������������	�����	����
��������������������������	70�����	‘�����
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நான்	தமிழர க்	கட்சியின்	இைணப்பாட்சிக்கான	ேபாராட்டத்ைத	ஆதரித்ேதன்
ஆனால்	சாதி	–	வர்க்கப்	பிரச்சிைனகளில்	இட சாரிகேளா 	ேசர்ந் 	தமிழர க்
கட்சிைய	எதிர்த்ேதன்.	ஆனா ம்	சிங்களப்	ேபரினவாதிகள்	பலம்ெபறப்	பலம்ெபற
இட சாரிகள்	மத்தியில்	அதிகரித்த	இைணப்பாட்சி	ெதாடர்பான	தளம்பல்கைள
விமர்சிக்க ம்	நான்	தவறியதில்ைல.	தமிழ்	இைளஞர்	ேபரைவயினர்	சாதிய		
ஒ க் ைறகள்	ேதசிய	வி தைலப்	ேபாராட்டத்தின்	பரிணாம	வளர்ச்சியில்
தீர்ந் வி ம்	என்கிற	ெகாள்ைகையேய	ைவத்தி ந்தனர்.	தமிழ்	இைளஞர்
ேபரைவயின்	அத்தைகய	வல சாரித்	ேதசியவாதப்	பார்ைவேய	என்ைன
அவர்கேளா 	இைணயவிடாமல்	த த்த .	
	
�������	�����������	�����	���������
������������������	�������	������
������������������	�������	���������
�������	���������������������	�����������..?	
	
ஏறக் ைறய	14	வ ட	அஞ்ஞாதவாசத்தின்	பின்னர்,	என்மீ 	எஞ்சியி ந்த
வழக் கைள	அவற்ைறத்	ெதா த்த	ெபாலிஸ்	அதிகாரிகைள ம்		நிர்வாக	ேசைவ
அதிகாரிகைள ம்	 ப்பறிந் 	அவர்கைள	மிரட் ேய	வழக் கைளத்	தள் ப
ெசய்ய	ைவத்ேதன்.	என்ைன	வி தைல	ெசய்த	நீதிபதி	 ந்தரலிங்கம்	‘உன்
ெகாள்ைககள்	சரி,	வழிகள்	பிைழ,	ேமேல	ப த் 	 ைறப்ப 	அரசியல்	ெசய்’	என்
நன்ெனறிச்	ெசாற்ெபாழி 	ஒன்ைற	நிகழ்த்திேய	என்ைன	வி தைல	ெசய்தார்.
அதனால்	தான்	பல்கைலக்கழக	 ைழ ப்	பரீட்ைச	எ திேனன்.	பல்கைலக்கழகம்
ேபா ம்	ேபா 	நான் 	வ டங்கள்	அைமதியாக	இ க்கத்	தீர்மானித்ேதன்.
ஆனால்,	பக வைதக் 	எதிராக	 தல்நாேள	கலகமாகி	விட்ட .	ராக்கிங்
நடந் ெகாண் ந்த	ேபா 	மாணவர்	ேதர்த ம்	வந்த .	தமிழ்	மாணவர்கள்	–



சிங்கள	மாணவர்கள்	எனப்	பிள பட் த்	ேதர்தலில்	நின்றார்கள்.	ஒற் ைமைய
ஏற்ப த்த	 யன்றவர்கள்	 ப்பாக்கி	இைளஞர்களின்	மிரட்டல்க க் ப்	பயந்
பின்வாங்கினர்.	 ப்பாக்கி	இைளஞர்கள்	பலேரா 	நான்	விவாதங்களில்
ஈ பட்ேடன்.	தமிழர்களின்	உரிைம	ேவ ,	இனவாதம்	ேவ 	என்பேத	என்
நிைலப்பாடாக	இ ந்த .	இந்தச்	 ழலில்	யாழ்	–	வன்னி	–	கிழக் 	–	மைலய
தமிழர்கைள ம்	 ஸ்லிம்கைள ம்	பரவலாக	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்
அணிெயான்ைற	உ வாக்கித்	ேதர்தலில்	ெவன்ேறாம்.	அப்ேபா
விரி ைரயாளர்களாக	இ ந்த	 .நித்தியானந்த ம்,	நிர்மலா ம்	எங்கேளா
ைண	நின்றார்கள்.	தமிழ்த் ைறயிலி ந்த	சிவலிங்கராசா		ேபான்ற	பல	சக

மாணவர்கள்	 ப்பாக்கி	மிரட்டல்க க் 	அஞ்சாமல்	என 	ெமய்க்காப்பாளர்கள்
ேபாலேவ	என் டன்	திரிந்தார்கள்.	இந்தக்	காலங்களில்	தான்	எனக் 	மைலயக
மக்கள்	மீ ம்	 ஸ்லிம்	மக்கள்	மீ மான	ஈ பா 	ஏற்பட்ட .	
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ஆம்.	 த்தமில்லாமல்	இ ந்தி ப்பின்	அவற் க் 	ஒ 	ெச ைமயான	ெதாடர்ச்சி
அைமந்தி க் ம்.	 த்தம்,	அகதி	இடப்	ெபயர் களால்	அறி 	மற் ம்	கைல	–
இலக்கியத்	தைல ைறகளின்	ெதாடர் க்	கண்ணிகள்	உைடந் 	ேபாய்விட்ட தான்
ெப ம்	ேசாகம்.	நான்	ெபரி ம்	மதிக் ம்	கலாநிதிக ம்	மற் ம்	ஆற்றல்
மிக்கவர்க மான	ைகலாசபதி,	சிவத்தம்பி,	 .வித்தியானந்தன்,	ெமௗன ,
சித்திரேலகா,	எம்.ஏ. ஃமான்,	 .நித்தியானந்தன்,	நிர்மலா,	மறவன் ல
சச்சிதானந்தன்	ேபான்றவர்கள்	அங்கி ந்தனர்.	விரி ைரயாளர்கள்	ெமௗன ,
.நித்தியானந்தன்,	நிர்மலா	ேபான்றவர்கள்	தார்சீசியஸ்,	சண் கம்	சிவலிங்கம்,

பாேலந்திரா	ேபான்றவர்கள 	ஆதர டன்	நாட் ப் ற	மற் ம்	நவீன
நாடகங்க க் ப்	ெபரிய	அளவில்	பங்களிப் ச்	ெசய் ெகாண் ந்தார்கள்.	அந்த
நாட்களில்	விரி ைரயாள ம்	கவிஞ மான	எம்.ஏ. ஃமான்	தமிழில்	ெமாழி
ெபயர்த்த	‘பாலஸ்தீனக்	கவிைதகள்’	ெப ம்	அதிர்ைவ	ஏற்ப த்தியி ந்த .	
	
ஆனால்,	யாழ்ப்பாணச்	ச கம்	ெதாடர்ச்சியாக	அவர்க க் 	நிைறயக்	ெகாள்ைக
சார்ந்த	சவால்கைள	உ வாக்கிக்	ெகாண் ந்த .		ஆ க	நாவலைர		ம த்
யாழ்ப்பாண	‘உயர்’	ச கங்களின்	அங்கீகாரத்ைதப்	ெபற	 யா .	இ
யாழ்ப்பாணப்	பல்கைலக்கழகச்	ச கத்தின்	அக	 ரண்பா களின்	ஆரம்பப்
ள்ளிக ள்	ஒன்றாக	இ ந்த 	என்பைத ம்	இங்ேக	கசப் டன்	பதி ெசய்ய



வி ம்பகிேறன்.	மார்க்ஸிய	கலாநிதிகளான	ைகலாசபதி,	சிவத்தம்பி
ேபான்றவர்கேள	விமர்சனமின்றி	ஆ க	நாவலரின்	 கழ்	பாட	ஆரம்பித்தேபா
என் ள்	பல	தங்கக்	ேகா ரங்கள்	சரிந் ேபாயின.	
	
ஈழத்	தமிழ்க்	கவிைதயின்	உ வம்,	உள்ளடக்கம்	மட் மன்றி	தள ம்	ெமல்ல	ெமல்ல
மாறிக்	ெகாண் ந்த .	ஆண்கள்	அகப்ப த்தி	ைவத்தி ந்த	கவிைத	உலகம்
ெமல்ல	ெமல்ல	ெபண்களின்	ைககளிற் ப்	ேபாக	ஆரம்பித்த 	அப்ேபா தான்.
ஊர்வசி,	ெசல்வி,	அவ்ைவ,	ைமதிலி	அ ளய்யாவிலி ந் 	சிவரமணி	வைரக் ம்
மிகத்	தீவிரமானெதா 	கவிஞர்கள 	அணி	 ைளத் ச்	ெசழித்த .	
	
ேபாராட்டங்களில்	மாணவர்கள்	மட் மல்ல,	கைல	இலக்கியத் ைறயின ம்	பங்
பற்றிேனாம்.	அரசியல்வாதிக ம்	ேபாராளிக ம்	வி ம்பிய	மாதிரித்தான்
கைலஞர்கள்	எ த	ேவண் ெமன்கிற	எதிர்பார்ப் க ம்	கட் ப்பா க ம்
கமிஷார்த்தனமான	நாட்டாைமக ம்	அப்ேபா 	அதிகம்	இ க்கவில்ைல.	
	
தமிழர்	மத்தியில்	ெச ைமயான	விவாதங்கள்	நடந்த	கைடசிக்	காலக்
கட்டங்களைவ.	எனி ம்	ஆேராக்கியமான	விவாதங்கைளவிட	அதிகரித் 	வந்த
இன	ஒ க் த ம்	ேபா ம்	 லெபயர் க ம்	தான்	வந்த	நாட்களில்	எங்கள்
வாழ்ைவத்	தீர்மானித்தன	என்ப 	எங்கள 	ெக ேநரம்.	
	
������	�������	������������	������������
�����	����������	�������	������	���������
��������������?	

	
சி 	வயதில்	இ ந்ேத	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	ெதாடர்பான	ஆர்வத்ேதா ம்
ேதடேலா ம்	அைலந்த	 த்தவர்கைளச்	சந்தித்தி க்கிேறன்.	அவர்க ள்	பலர்
பாஸ்	சந்திரேபாஸ்	அபிமானிகள்.	சிலர்	மா	ேச	 ங்	அபிமானிகள்.	இரண்

அணிகளி ம்	ஆ தப்	ேபாராட்ட	கன க ம்	சி 	 யற்சிக ம்	நிைறயேவ
இ ந்ததன.	ஏற்கனேவ	சாதி	ஒ க் ைறகளிற் 	எதிரான	ேபாராட்டத்தில்
தீவிரமாக	இ ந்த	மாேவாயிஸ்ட் கள்	நாட் 	ெவ ண் கைளக்	ெகாண் ம்
ேவட்ைடத்	 ப்பாக்கிகைளக்	ெகாண் ம்	சி 	சி 	தற்காப் த்	தாக் தல்களில்
ஈ பட் ந்தனர்.	மாேவாயிஸ்ட் க ம்		தமிழர க்	கட்சியின்
ெதாழிற்சங்கங்க ம்	–	 றிப்பாக	பஸ்	ெதாழிலாளர்கள்	–	ஆ தங்கைளச்
ேசகரித்தனர்.	இரண் 	தரப்ேபா ம்	எனக் ச்	சின்ன	வய களில்	இ ந்ேத
ெதாடர்பி ந்த .	இைணப்பாட்சி	அ ப்பைடயிலான	ெபா 	உடைமப்	 ரட்சிேய
என்ேபான்ற	சிலரின்	கனவாக	இ ந்த .	ஆனால்	ெப ம்பாலான	இட சாரிகளிடம்
தமிழர்	 யநிர்ணய	உரிைம	அ ப்பைடயிலான	இனத் வ	நீதி	நிைலபா ம்
ெப ம்பாலான	தமிழ்த்	ேதசியவாதிகளிடம்	ஒ க்கப்பட்ட	சாதி	வர்க்க
மக்க க்கான	ச க	நீதி	நிைலப்பா ம்	இ க்கவில்ைல.	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத



ஆரம்பிக்கிற	வி ப்ப ள்ளவர்கள்	அன் ம்	இ ந்தார்கள்.	பின்னர்	சிங்களப்
ேபரினவாதத்	தைலைம டனான	சமரசப்	ேபாக்கால்	இட சாரிகள்
பலவீனப்பட்டார்கள்.		தமிழ்த்	ேதசியவாதிகைளக்	ெகா ம் த்	தமிழர்	சிங்களப்
ேபரினினவாதத்	தைலைம டன்	சமரசப்ப த்திய	ேபா 	இட சாரிகைளப்	ேபாலேவ
தமிழ்த்	ேதசியவாதிக ம்	இைணப்பாட்சிக்	ெகாள்ைகையக்	கவிட்டார்கள்.
இப்ப த்தான்	நாடா மன்ற	ேதசியவாதத்	தைலைம ம்		மக்கள்	மத்தியில்
பலவீனப்பட்ட .	பாரா மன்றத்தில்	நம்பிக்ைக	இழந்த	இைளஞர்கள்	எதிர்ப்
அரசியலில்	 ன்னிைலப்பட்டார்கள்.	1971	ேஜவிபி	கிளர்ச்சி ம்	எங்கள்	தைல ைற
கிளர்ச்சிக்காரர்கள்	மீ 	பாதிப்ைப	ஏற்ப த்திய .	ஆனா ம்	என்	ேபான்ற	சிலரின்
இைணப்பாட்சி	அ ப்பைடயிலான	இனசமத் வ ம்	 ரட்சி ம்	என்ற	கன 	ெவற்றி
ெபறவில்ைல.	
	
��������	������������	����������������
����������������	�����	������������	��
����������	���������������?	
	
உலக	வரலாற்றின்	வி தைல	மற் ம்	 ரட்சிகர	ஆ த	இயக்கங்களின்
பிரச்சாரங்கைளப்	 றந்தள்ளிவிட் ப்	பார்த்தால்	ஜனநாயகம்	பற்றிய	பிரச்சிைனகள்
பல	ெபா வாக	இ ந்தைம	 லப்ப ம்.	வி தைல	–	 ரட்சி	வரலா 	ெந கேவ
எதிரிேயா 	மட் மன்றி	விமர்சிக் ம்	ஜனநாயக	சக்திகள்மீ ம்	 ேராகி	என்ேறா
எதிர்ப்	 ரட்சியாளர்கள்	என்ேறா	 த்திைர	 த்தப்பட் 	வன் ைற	கட்டவிழ்த்
விடப்பட் ள்ள .	ஆனால்	பிரச்சிைன	அ வல்ல.	ேபாராளிகளின்
சர்வாதிகாரத் க் 	ஒ 	ஜனநாயக	அ த்தள ம்	ஜனநாயக	ேநாக்க ம்
இ ந்ததா	என்கிற	ேகள்வி	இ க்கிற .	இந்தக்	ேகள்விக் ச்	சாதகமான	பதில்
என்னிடம்	இல்ைல.	நான்	 ஸ்லிம்	மக்கள ம்	மைலயக	மக்கள ம்	உரிைமகள்,
ெபண்கள ம்	தலித் கள ம்	உரிைமகள்,	ஆ தப்	ேபாராட்டத்தில்	சாத்தியமான
ஜனநாயகம்	ேபான்ற	விடயங்களில்	சமரசம்	ெசய் 	ெகாள்ளவில்ைல.	
	
சி வயதில்	வீட் ல்	களெவ த் 	அம்மா ம்	,	பின்னர்	வ ைம டன்	ேபாரா 	என்
மைனவி	வா கி ம்	என்ைன	ஆதரித்ததால்	எனக் 	நிமிர்ந் 	நிற்ப 	சாத்தியமாக
இ ந்த .	இப்ேபா 		என 	பிள்ைளகள 	ஆதர ம்	எனக் 	உள்ள .	
	
ேதாழன்	 ைவ	இரத்தின ைர	என்னிடம்		‘உனக் 	என்ன	ேவண் ெமன்றா ம்
நாங்கள்	ெசய்யத்	தயாராக	இ க்கிேறாம்.	பிற 	ஏன்	காைடயன்	ேபால
இயக்கத்தில்	எல்ேலா ட ம்	சண்ைட	ேபா கிறாய்?”	என் 	ேகட்டார்.	ேவ
பலரிட ம்	உதாரணத் க் ,	லண்டனில்	அ.இரவியிட ம்	இ 	பற்றிக்	 றிக்
கவைலப்பட்டதாகக்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	எனக் ம்	கஸ்ேரா க் ம்	க ைமயான
க த் 	 ரண்பா ம்	ேமாத ம்	இ ந்த ம்,	கஸ்ேரா	என்ைன	அழித் விட
யன்ற ம்	ஒன் ம்	இரகசியமல்ல.	சா க் 	நான்	எப்ேபா ம்	தயாராகேவ



இ ந்ேதன்.	 ன்னர்	ஈேராஸ்	தவிர்ந்த	ஏைனய	இயக்கங்கேளா ம்	ஒரி
சந்தர்பங்களில்	ஆ தம்	தாங்கிய	ஓரி 	 ஸ்லிம்	 க்கேளா ம்	இேத	சிக்கல்
இ ந்த .	ஆனா ம்	யா க் ம்	நான்	தங்கைளக்	காட் க்	ெகா த் 	வி ேவன்
என்கிற	சந்ேதகம்	இ க்கவில்ைல.	அ தான்	வாழ்நாள்	 வ ம்	என்	கவசமாய்
இ ந்த .	
	
������	������	���������	�������������	(PLOTE)
�������������	�������	��������?	
	
ெவளிவாரியான	உற கள்தான்.	எட்டத்தான்	ைவத்தி ந்தார்கள்.	நான்
ெப ம்பா ம்	ெடல்லியில்	இ ப்பைதேய	தைலைம	அதிகம்	வி ம்பிய .	இரா வ
வியியல்,	அரசியல்	உத்திகள்	ெதாடர்பாக		என்னிடம்	அறிந் 	ெகாள்வதில்
ஆர்வமாக	இ ந்தனர்.	சமகாலத்தில்	நான்	ஏைனய	இயக்கங்கேளா ம்
தந்திரமாகத்	ெதாடர்பில்	இ ந்தைத	அவர்கள்	ரசிக்கவில்ைல.

உமாமேகஸ்வர க் ம்	ேவ.பால மா க் ம்	பிரச்சிைன	ஏற்பட்டேபா 	நான்
பால மாைர	ஆதரித்தைத	அவர்கள்	இரசிக்கவில்ைல.	பல்ேவ 	இயக்கத்
தைலவர்களிைடேய	ஒத்த	பண் கள்	அதிகமாக	இ ந்தன.	சிலர்	ெவன்றார்கள்,
சிலர்	ெவல்லவில்ைல	அ தான்	ேவ பா .	பின்னர்	உட்ெகாைலகள்	மலிந்தேபா
எனக் 	 ெளாட் ன்	உள த் ைறப்	ெபா ப்பாளர்	கந்தசாமி டன்	ேமாதல்
ஏற்பட்ட .	இயக்கத்ைதப்	பலவீனப்ப த்தி	உள்ேள	அகப்பட்டவர்கைள	தப்பைவக்க
ஈஸ்வரன்,	அேசாக்	ேபான்றவர்கள்	 ைனந்தேபா 	அவர்கைள	ஆதரித்ேதன்.
ரண்பட் 	எட்ட	இ ந்த	என்ைனத்	திம் ப்	ேபச் வார்த்ைதக க்காகப்	ேபாக

அைழத்தேபா 	எனக் ப்	பதிலாக	ஒ 	 ஸ்லிம்	ேதாழைர	அ ப் ம்ப 	ேகட்
ஒப் க்ெகாள்ள	ைவத்த 	இன் ம்	மகிழ்ச்சிையத்	த கிற .	
	
����������	�����	�����	��������?	

	
நாவல்	வ வம்	ெதாடர்பாகப்	ேபசவில்ைல.	வரலா 	ெதாடர்பாக	‘லங்காராணி’க் ம்
‘ தியேதார்	உலகத் க் ம்’	நிரந்தரமான	இடம்	உள்ள .	ஒன் 	இயக்கங்களின்
ஆரம்ப	 ழைல ம்	அ த்த 	இயக்கங்கள்	அழியத்	ெதாடங் ம்	ஆரம்ப
ழைல ம்	விவரிக்கின்றன.	

	
������	������	�����������������������	�����
����������������?	��������	������������?	

	
1960ப களின்	பிற்ப தியில்	சாதி	ஒழிப் ப்	ேபாராட்ட	காலங்களிேலேய	நான்	இந்த
வன் ைறக் ம்	ெகாைல	 யற்சிக க் ம்	பழக்கப்பட் விட்ேடன்.	1972ல்	ேஜவிபி
கிளர்ச்சியின்	ஆண் 	நிைறைவச்	சாக்காக	ைவத் 	என்ைனச்	 ட் க்ெகால்ல
காவல் ைற	 யன்ற .	அந்த	நாள்பார்த் 	என்ைனப்	பார்க்க	அெமரிக்க	தத் வ



மாணவர்	ஒ வர்	வந்தி ந்தார்.	அந்தத்	தற்ெசயல்	என்	உயிைரக்	காப்பாற்றிற் .
வாழ்நாள்	 வ ம்	இப்ப த்தான்	தப்பிேனன்.	
1986	–	1987களில்	இந்தியாவில்	ைவத் ம்	யாழ்ப்பாணத்தில்	ைவத் ம்
வன்னியில்	ைவத் ம்	ெகா ம்பில்	ைவத் ம்	 ெளாட்	கந்தசாமியின்	ஆட்கள்
என்ைனக்	ெகால்ல	 யன்றனர்.	யாழ்ப்பாணத்தில்	 ெளாட்	இரா வ
ெபா ப்பாளராக	இ ந்த	ெமண் ஸ்		“உங்கைளக்	ெகாைல	ெசய்ய		உத்தர .
ஆனால்	நான்	அைதச்	ெசய்யமாட்ேடன்”	என் 	என்னிடம்	 றினார்.	பின்னர்
இத்தைகய	ஓர்	உத்தர 	ெதாைலத்ெதாடர்பில்	ேவைல	ெசய்த	ேதாழர்களால்
அப்ப ேய	அ க்கப்பட் 	தகவல்	எனக் த்	ெதரிவிக்கப்பட்ட .	இைதப்	ேபால
இலங்ைக	அர த்	தரப்பினால்	எனக் 	ஆபத்தி ந்த	ேபாெதல்லாம்	நான்	அறிந்த,
அறியாத	 ஸ்லிம்	அரசியல்வாதிக ம்	அதிகாரிக ம்	சிங்களத்	ேதாழர்க ம்
எனக் த்	ெதரிந் ம்	ெதரியாம ம்	என்ைன	காப்பாற்றியி க்கிறார்கள்.	இலங்ைக
உள த் ைறயில்	இ ந்த	 ஸ்லிம்கள்	நான்	வாழேவண் ெமன் 	வி ம்பினார்கள்
என் 	அறிந்ேதன்.	ெதற்கில்	பசீர்	ேச தா த்,	ஜனாப்	ர ப்	ஹக்கீம்	ேபான்ற
ஸ்லிம்	காங்கிரஸ்	தைலவர்கள்	கிங்ஸ்லி	ெபேரரா,	ேஜாதி மார்	ேபான்ற	சிங்கள

மற் ம்	மைலயக	நண்பர்கள்	என்	பா காப்பில்	அக்கைறயாக	இ ந்தார்கள்.	
	
வடகிழக் 	 ஸ்லிம்களின்	ெப ம்	தைலவரான	ஜனாப்	அஸ்ரப்	அவர்கள்	1984ல்
நான்	ெவளியிட்ட	‘ேதசிய	இனப்	பிரச்சிைன ம்	 ஸ்லிம்	மக்க ம்’	என்ற		ஆய்
ல்	தன்னில்	மிக ம்	தாக்கத்ைத	ஏற்ப த்தியதாக ம்	 ஸ்லிம்	காங்கிரைஸ

உ வாக் ம்	சிந்தைனக் 	அ 	உதவிய 	என் ம்	ெசால் வார்.	 ஸ்லிம்
காங்கிரஸ்	தைலவர்	பசீர்	ேச தா தில்	இ ந் 	‘ ன்றாவ 	மனிதன்’	ெபௗசார்
வைரக் ம்	பலர்	இதைன	என்னிடம்	ெதரிவித்தி க்கின்றார்கள்.	காலெமல்லாம்
இத்தைகய	ெசாற்கள்	மந்திரம்ேபால	என்ைனப்	பா காத் க்	காப்பாற்றின.	
	
1990	ஓகஸ் ல்	 ஸ்லிம்கைள	நான்	 ழப் வதாகக்	 ற்றம்சாட் 	மட்டக்களப்பில்
ைவத் 	என்ைனப்	 லிகள்	கடத்தினார்கள்.	த ப் க்காவலில்	க ணா	வந்
என்ைனப்		பார்த்தார்.	பின்னர்	கிரான்	 டைலக் 	மண்ெவட் ேயா 	அைழத் ச்
ெசன்றனர்.	அவர்கேளா 	ேபாரா ச்	சாகத்	தயாராகேவ	இ ந்ேதன்.	கைடசி
ேநரத்தில்	வன்னியில்	இ ந் 	அைழப் 	வந்ததால்	வன்னிக் 	அ ப்பப்படேடன்.
அங் 	மன்னிப் க்ேகாரி	வி வித்தார்கள்.	
	
1990	ெசப்டம்பரில்	ேநார்ேவஜியத்	 தரகத்தில்	பணியாற்றிய	சிங்கள	அதிகாரி
லீனேசனவின்	 ண் தலால்	இலங்ைக	இரா வம்	என்ைனக்	கடத் ம்	 யற்சி
நல்வாய்ப்பாகத்	ேதால்வியைடந்த .	பின்னர்	அவர 	 ண் தலால்	என்ைனக்
ைக 	ெசய் 	ஒ 	பகல்	த த் 	ைவத்தனர்.	அைதத்	ெதாடர்ந் 	ேநார்ேவஜியத்

தரகம்	என்ைன	மீண் ம்	ஒஸ்ேலா க் 	அ ப்பிைவத்த .	
ஒ 	 த் 	மதிப்பாக	ஏறக் ைறய	16	ெகாைல	 யற்சிகளிலி ந்
தப்பியி க்கிேறன்	என	நம் கிேறன்.	
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க ணாெவன் 	ெசால்லவில்ைல.	க ணாவின்	கீழ்	பணி ரிந்த	ேடவிட்	என்ைனக்
ைக 	ெசய்தார்.	க ணா	வந் 	பார்த்தார்.	பின்னர்	கிரான்	 டைலக் 	என்ைனக்
ெகாைல	ெசய்ய	அைழத் ச்	ெசன்றனர்.	வன்னியில்	இ ந் வந்த	கைடசி	நிமிட
அைழப் 	என்ைன	வி வித்த .	
	
ஸ்லிம்	அழிப் க் 	இயக்க	தைலைமயல்ல	க ணாேவ	 ப்	ெபா ப்ெபன்றால்

இயக்கத்தைலைம	1990களிேலேய	க ணாமீ 	நடவ க்ைக	எ த்தி க்க
ேவண் ம்.	ேம ம்,	வடப தி	 ஸ்லிம்	மக்கைள	இயக்கத்	தைலைம	காப்பாற்றி
இ க்க	ேவண் ம்	அப்ப 	ஏ ம்	நடக்கவில்ைலேய.	
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ஸ்லிம்	மக்க க் ப்	 லிகளால்	இைழக்கப்பட்ட	அநீதி	ெதாடர்பான	என

விமர்சனங்கள்	பலர்	அறிந்தேத.	பாரிஸில்	ெகால்லப்பட்ட	சபாலிங்கத்திற்கான
அஞ்சலிக்	கவிைதைய	மீண் ம்	வாசித் ப்	பா ங்கள்.	அதில்
ன் தாரணமில்லாத	அள க் க்	க ைமயான	விமர்சனங்கள்	உள்ளன.	அ

ேபாலேவ	ெகாைல	ெசய்யப்பட்ட	ேதாழி	ராஜினி	திரணகம,	மைறந்த	ேதாழன்
ஸ்பராசா	ேபான்றவர்கள்	மீதான	அஞ்சலிக்	கவிைதக ம்	ேநர 	விமர்சனப்
பாங்கானைவ.	இவற்ைறவிடக்	க ைமயான	விமர்சனங்கைளத்	ெதாடர்ச்சியாக
வன்னியில்	ேநர யாகப்	 லிகள்	 ன்	ைவத் 	வந்தி க்கிேறன்.	
	
1996ல்	மட்டக்களப் 	 ஸ்லிம்	விவசாயிகள்	மற் ம்	சி 	வியாபாரிகள
ேகாரிக்ைககேளா 	ஒ 	சில	தடைவகள்	ப வான்கைரயில்	நான்	வி தைலப்



லிகைளச்	சந்தித்ேதன்.	அத்தைகய	சந்திப் 	ஒன்றின்ேபா 	கிழக்கிற்
வந்தி ந்த	யாழ்ேவந்தன்	என்ைனச்	சந்தித் ச்	சில	உதவிகைளக்	ேகட்டார்.
இரா வ	 வியியல்,	இந்தியா டன்	உறைவ	ேமம்ப த் வ ,	ேமற்
நா க டனான	உற கள்	ெதாடர்பாக	தங்கள 	ெவளிநாட் 	அைமப் க டன்
ெதாடர் கைள	ைவக்காமல்	ேநர யாகத்	தங்களிற் 	உத மா 	 லிகளின்
தைலைம	சார்பாகக்	ேகட்டார்.	இ தான்	எனக் ம்	 லிகளிற் மான	உறவின்
அ ப்பைட.	 ஸ்லிம்	மக்கள்	ெதாடர்பாகச்	சில	வாக் திக ம்	அளிக்கப்பட்டன.
ஆனால்	 லிகளின்	மட்டக்களப் ச்	ெசயலகம்	ெபரிதாக	ஒத் ைழக்கவில்ைல.
என் ைடய	விமர்சனங்கைள	நான்	ெதாடரேவ	ெசய்ேதன்.	
	
மக்கள 	அரசியல்	எப்ேபா ம்	ெதரி க க் டாகேவ	ெசயற்ப கிற .
ஒ ேபா ம்	ெதரி கள்	 ய்ைமயானதாக	இ ப்பதில்ைல.	இத்தைகய	ப மட்டான
ெதரி க க் டாகத்தான்	என் ைடய	வாழ் ம்	அரசிய ம்	நகர்கிற .
வன்னியில்	கவிஞர்	க ணாகரனின்	 ல்	ெவளியீட் 	விழாவில்	 லிகளின்
‘நந்தவனம்’	ெசயலகத்ைத ம்	 லிகளின்	காவற் ைறைய ம்	க ைமயாகக்
கண் த் ப்	ேபசிேனன்.	வன்னி	வரலாற்றில்	அவ்வாறான	விமர்சன	 ன்	உதாரணம்
இல்ைல	என்றார்கள்.	நான்	ேபசி	 ய	நண்பன்	 .	தி நா க்கர 	‘உனக் ப்
பிரச்சிைனயில்ைல	விழாைவ	ஒ ங் 	ெசய்தவர்க க்கல்லவா	பிரச்சிைன”
என்றார்.	ஆச்சரியப்படத்தக்க	வைகயில்	பால மார ம்	 ட்டத் க் 	வந்தி ந்த
சில	ெபண்	ேபாராளிக ம்	பார்ைவயாளர்கள்	சில ம்	என்	ேபச்ைசத்	 ணிந்
பாராட் னார்கள்.	
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லிகள்	என்னிடம்	‘”எங்கைள	விமர்சித்தேபா ம்	நீங்கள்	ேதச	பக்தன்	என்பைத
நம் கிேறாம்”	என் 	ெசான்னார்கள்.	இத்தைகய	க த் 	ஆரம்பத்தில்	 ைவ
இரத்தின ைரயால்	ெசால்லப்பட் 	வந்த தான்.	ஆனால்	1996ல்	யாழ்ப்பாணம்
வி ந்த	பிற்பா 	அவர்கள 	அ ைறயில்	பாரிய	ேவ பா 	ெதரிந்த .
“உங்கள்	விமர்சனங்கள்	 றிப்பாக	 ஸ்லிம்கள்	ெதாடர்பாக	உங்கள
அறி ர்வமான	விமர்சனங்கள்	எங்க க் ப்	பிரச்சிைன	இல்ைல,	ஆனால்	நீங்கள்
உணர் ர்வமாகப்	பிரச்சிைனகளில்	ஈ பா 	காட் வ தான்	பிரச்சிைன”	என்
என்னிடம்	ெசான்னார்கள்.	ெஜயேதவன்	பிரச்சிைனயில்	வன்னியில்	ைவத்ேத	நான்
கஸ்ேராவின்	நந்தவனம்	ெசயலகத்ைதக்	க ைமயாக	விமர்சித்ேதன்.
ஏற் க்ெகாண்டா ம்	ஏற் க்ெகாள்ளாவிட்டா ம்	என 	விமர்சன	அறிக்ைககைள
அவர்கள்	ேகாரினார்கள்.	இதற் 	ேமல்	பின்ெனா 	நாளில்	ேப ேவன்..	
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எனக் 	அவன்மீ 	விமர்சனங்கள்	இ ந்தா ம்	அவன்	கிழக் 	மாகாணத்தின்
மிகப்	ெப ம்	அறிவாளன்	என்பதில்	சந்ேதகமில்ைல.	அவன்	யாழ்	ைமயவாதத்ைத
எதிர்த்தான்	என்பதி ம்	கிழக் 	மாகாணத்ைத	ேநசித்தான்	என்பதி ம்
வடகிழக் 	இைணப் க்காகப்	பணியாற்றினான்	என்பதி ம்	சந்ேதகமில்ைல.
க ணாவின்	பிளவின்ேபா 	“பிரபாகர க் 	மட்டக்களப் ப்	ேபாராளிகைளச்	 ட
மக்கள்	ஆைண	இல்ைல,	ேபாராளிகள்	வீ க க் 	அ ப்பப்படேவண் ம்,
க ணா	பிரச்சிைனைய	உள்ேளேய	ேபசித்	தீர்ப்பதற் 	 யற்சிக்க	ேவண் ம்”
என்கிற	என 	அறிக்ைகைய	‘ ரியன்	F.M’மில்	ெவளியிட்டார்கள்.	அப்ெபா
‘ ேளாபல்	தமிழ்	நி ஸ்’	 பரன்	 ரியன்	F.Mமில்	பணியாற்றினார்.	அந்த
அறிக்ைகைய	வீரேகசரி ம்	ெவளியிட்ட .	அதன்பின்னர்	நான்	வன்னிக் ப்
றப்பட்டேபா 	என 	நண்பர்க ம்	உறவினர்க ம்	கண்ணீ டன்	த த்தார்கள்.
சிவரா ம்	என்	பா காப் க்	 றித் க்	கவைலப்பட்டான்.	பின்னர்	நான்	வன்னியில்
இ ந் 	தி ம்பி	வந்த ம்	எனக் 	ம 	வி ந் 	தந் 	ெகாண்டா னான்.
அவ ைடய	மரணம்	அவைனப்ேபால	பணியாற்றிய	 த்திஜீவிகள்	அைனவைர ம்
பாதித்த .	
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லம்	ெபயர்ந்தவர்களில்	பலர்	தி .	பிரபாகரன்	உயிேரா 	இ ப்பதாக ம்
தாயகத்தில்	பலர்	அவர்	இறந் விட்டதாக ம்	நம் கிறார்கள்.	சர்வேதச	அரங்கி ம்
இறந் விட்டார்	என்கிற	க த்ேத	உள்ள .	இ பற்றிச்	சந்ேதகம்	கிளப்பப்பட்ட
ைகப்படங்கைளத்	தவிர	விஞ்ஞான ர்வமான	ஆதாரங்கள்	எ ம்	இ வைர
ெவளியிடப்படவில்ைல.	பிரபாகரன்	ெகால்லப்பட் ந்தால்	ெகால்லப்பட்ட	 ழல்
றித் த்	ெதரியாமல்	பதில்	ெசால்ல	 யா .	ெவள்ைளக்	ெகா டன்

சரணைடய	ெசன்றேபா 	நேடசன்,	 லித்ேதவன்	ேபான்றவர்கள்	ெகால்லப்பட்ட
அப்பட்டமான		ேபார்க் ற்றச்	ெசயலா ம்.	
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இரண் 	க த் கள்	உள்ளன	என்ேறன்.	என 	கவைல	எல்லாம்	மக்கள்
உயிர்த்ெத ந் 	மீள்	 யமர	ேவண் ம்,	அவர்கள 	வாழ் 	 தந்திரமாக	ேமம்பட
ேவண் ம்	என்ப தான்.	
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நான்	இைத	ேமெல ந்தவாரியாக	இலட்சிய	ேநாக்கில்	மட் ேம	பார்க்கவில்ைல.
ெகாஞ்ச ம்	ெநகிழ்வில்லாத	சிங்களப்	ேபரினவாத	ஆட்சியாளர்கள்,	எம
பிராந்தியத்தில்	ெந ங்காலமாக	சிங்களப்	ேபரினவாதிகளின்	 ல	உபாய
அ ப்பைடயிலான	உ தியான	நண்பனாக	சீனா	இ ப்ப ,	வளர்ந் வ ம்	இந்திய	–
சீன	 ரண்பா ,	இதன்	ஆ களமான	இந் 	ச த்திர	அரசியல்,	உலகமயமாதல்
பின்னணியில்	பலமைடந் 	வ ம்	தமிழகத் ட ம்	உலகத்	தமிழர்க ட மான
எங்கள 	கலாச்சார	உற கள்,	மற் ம்	எங்கள 	மட் ப்பட்ட	வள ம்	வாய்ப் க ம்,
எம்	இனத்தின்	மிக	சிறிய	மக்கள்	ெதாைக,	அதி ம்	உைழக் ம்	ப வ	மக்களில்
கணிசமான	ெதாைகயினர்	அகதிகளாக	ெவளிேயறி	விட்டைம	இப்ப ப்	பல
காரணங்கைள	 ன்ைவத்ேத	நான்	இந்தப்	பிரச்சிைனையப்	பார்க்கிேறன்.

ங்காலச்	ெசயற்பா கைள	விட	இந் 	ச த்திர	அரசியலில்	எமக் ள்ள
வாய்ப் கள்,	உலகத்	தமிழர்கள 	நீண்டகால	வரலா ,	ெபா 	நலன்கள்
என்பவற்ைற	 ன்னிைலப்ப த்திேய	அவ்வா 	ெசால்லி	வ கிேறன்.	
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இந்த	வன்ெகா ைமைய	உடன யாக ம்	ெதாடர்ச்சியாக ம்	எதிர்த்தவர்க ள்
நா ம்	ஒ வன்.	1990களி ம்	அதன்	பின் ம்	என்மீ 	நடந்த	ெகாைல யற்சிகள்
பலவற் க் 	என 	சமரசமில்லாத	எதிர்ப் க்	காரணமாக	இ ந்த .	ஆனால்
1995ன்	பின் 	வி தைலப்	 லிகள்	என்ைன ம்	என்	விமர்சனங்கைள ம்
ெமன்ைமயாகக்	ைகயாண்டதற் 	 ஸ்லிம்	மக்கள்	ெதாடர்பான	ஒ 	விடயம்
க்கிய	காரணமா ம்.	 ஸ்லிம்கள்	ெவளிேயற்றப்பட்ட	ஐந்தாவ 	வ ட	நிைன

நிகழ்வில்	கவிைத	வாசிக் ம்ப 		வடப தி	 ஸ்லிம்	அகதிகள்	அைமப்பின்
தைலவர்	 பியான்	ெமௗலவி	என்ைன	அைழத்தி ந்தார்.	நான்	அங் 	அ
அ 		‘அ வேத	விதிெயன்றால்’	என்கிற	கவிைதைய	வாசித்ேதன்.	அந்தக்
கவிைதயின்	இ திப்	ப தி	இப்ப 	அைமந்தி ந்த .	
	
பாதகத் க்



வ டங்கள்	ஐந்தாச் .
தவ ,	வ த்தம்,	தி த் ேவாம்	என்றப
தைலவர்கள்	வாக்களித்
வ டங்கள்	இரண்டாச் .
என்ன	தமிழர்கேள	எல்ேலா ம்	நித்திைரயா?	
	
எல்லாம்	அபகரித்
நட்பில்லாச்	 ரியனின்	கீேழ
உப் க்	களர்வழிேய
ஓெடன் 	விரட் 	விட்ட
ற்றம்	ஏ ம்	அறியா	இக்
ணக்	 ன் 	மானிடங்கள்

ஐந் 	வ டங்கள்
கண்ணீ ம்	ேசா ம்	கலந்ேத	 சிக்கின்றார்.	
	
இன் ம்	தமிழர்	எல்ேலா ம்	நித்திைரயா?
இ தானா	தைலவர்களின்	வாக் தி		 த்திைரயா?
ஆறாம்	வ ட ம்	இவர்கள்
அ வேத	விதிெயன்றால்	
	
அழியட் ம்	இந்	நா
அழியட் ம்	என 	இனம்
அழியட் ம்	என்	கவிைத
அழியட் ம்	என 	தமிழ்.	
	
இ பற்றி	அறிந்த	என 	நண்பர்	கவிஞர்	வில்வரத்தினம்	‘கவிஞர்கள்	அறம்
பாடக் டா ,	நீ	அறம்	பா யி க்கிறாய்’	என் 	ெசான்னார்.	இக்க த்ேத
வன்னியில்	பல க் ம்	இ ந்த .	1995ம்	வ டம்	தமிழர்களிற் 	ஆய்க்கிைனகள்
மிக்க	வ டமாக	ஆரம்பித்த .	1995		ஒக்ேடாபரில்,	அய்ந் 	வ டங்களற் 	 ன்
ஸ்லிம்கள்	ெவளிேயற்றப்பட்ட	அேத	மாதத்தில்	–	திகதியில்	அேத	வழியால்

தமிழர்கள்	யாழ்ப்பாணத்ைதக்	ைகவிட் 	அகதிகளாக	ெவளிேயற	ேநர்ந்த .
இந்தத்	தற்ெசயல்	நிகழ் க் ப்	பின்னர்	என் டனான	வன்னியின்
அ ைறயில்	பாரிய	மாற்றம்	ஏற்பட்ட .	இங் 	 றிப்பிடப்பட் ள்ள	என் ைடய
கவிைத	வரிகளில்	உங்கள 	ேகள்விக்கான	பதில்	உள்ள .	
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இன்ைறக் 	தமிழர்கள்	 ன்	எப்ேபா ம்	இல்லாத	வைகயில்	ேதால்வியின்
ப ழிக் ள்	தள்ளப்பட் க்கிறார்கள்.	அந்த	மக்களின்	நிவாரணம்,	 னர்வாழ் ,
பாரம்பரிய	நிலங்கைளப்	பா காத்தல்,	 யநிர்ணய	உரிைம	எனப்	பல்ேவ
விடயங்கைள ம்	ஒேர	அைமப்பால்,	ஒேர	அரசியல்	அ ைறயால்,	ஒேர
உத்தியால்	ைகயாள	 யா .	இலங்ைக	அர ட ம்	இந்திய	அர ட ம்
ெசயற்படக் ய	அைமப் கள்	 லம்தான்	நிவாரணப்	பணிகைள ம்	நிர்மாணப்
பணிகைள ம்	ெசய்ய	 ம்.	அ தான்	இன்ைறய	உடன த்	ேதைவ.	‘நா 	கடந்த
அர ’	ேபான்ற	அைமப் கள்	சர்வேதசத்ைத	அணி	திரட் வ 	ேபான்ற	பணிகளில்
ஈ பட ம்.	இன்ைறய	 ழலில்	மீள்	 ேயற்றம்,	 னர்வாழ் ப்	பணிகள்

கிறவைரக் ம்	இலங்ைகப்	பாரா மன்றத் க் ள் ம்	அரசின்	சட்ட
ஆட்சிக் ள் ம்	பணியாற்றக்	 ய	அைமப் களின்	பணி	தான்	மிக	 க்கியமாய்
இ க் ம்.	அேத	சமயம்	ேபார்க்	 ற்றச்சாட் ,	மண்	பா காப் ,	 யநிர்ணயம்
ேபான்ற	பணிகளில்	 லம்	ெபயர்ந்ேதார்	அைமப் கள்	ெசயற்ப வ ம்	அவசியம்.
இலங்ைக	அர 	மீ 	ேபார்க்	 ற்றத்ைத	நி வ 		ெதாடர்பான
ன்ேனற்றத் க் 	‘ஹி ’	ேபான்ற	சிங்கள	இட சாரி	அைமப் கள்	உயிைரப்

பணயம்	ைவத் க்	கடத்தி	வந்த	ஆதாரங்கேள	வழிவ த்தன.	இதைன	எல்லாத்
தரப் க ம்	மனதில்	ைவத் ச்	ெசயற்பட	ேவண் ம்.	எல்லா	நிைலகளி ம்	 ஸ்லிம்
மக்க டன்	கலந் ைரயாடைல ம்	அங்கீகாரத்ைத ம்	உ திப்ப த் வ
அவசியம்.	பல்ேவ 	நிைலகளில்	ெசயற்ப ைகயில்		ஒ வ க் 	ஒ வர்	 ேராகிப்
பட்டம்	 ட்டாமல்	 ரிந் ணர் டன்	ெசயற்ப வ 	 க்கியம்.	
	
மீள் ேயற்றம்,	 னர்வாழ் ப்	பணிகள்	 ந்த	பின்னர்	வடகிழக் த்	தமிழ்	ேப ம்
மக்களின்	 யநிர்ணய	உரிைமக்கான	–	வி தைலக்கான	அைமப் கள்
ன்னிைலப்ப வேத	சாத்தியம்.	இந்தியா டனான	நல் றைவ	ெவன்ெற ப்ப

எதிர்கால	ெவற்றிக்கான	அ ப்பைட	என்ேற	க கிேறன்.	
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����������	����	������	������������	������
������	������	��������	����	��������������?	

	
வட	கிழக் 	மாகாணம்	தமிழர ம்	 ஸ்லிம்கள ம்	பாரம்பரியத்	தாயகம்	என்
எப்ேபா ேம	உரத் ச்	ெசால்லி	வ கிேறன்.	எனேவ	தமிழர ம்	 ஸ்லிம்கள ம்
யநிர்ணய	உரிைமயின்	அ ப்பைடயிேலேய	இத்தீர் 	அைமய	ேவண் ம்.	வட

கிழக் 	மாகாணத்தில்	வா ம்	சிங்கள	மக்களின்	உரிைமகைள ம்	பா காப்ைப ம்
தீர் 	உ திப்ப த்த	ேவண் ம்.	இத்தைகய	தீர்வின்	ேபா 	கவனிக்கப்பட
ேவண் ய	சில	விடயங்கள்	 க்கியமானைவ.	
	
அதாவ 	வட	கிழக் 	மாகாணம்	தமிழர ம்	 ஸ்லிம்கள ம்	பாரம்பரிய
மண்ணா ம்	இங் 	பாரம்பரியமாகச்	சிறிய	அளவில்	பைழய	சிங்களக்	கிராமங்கள்



சில ம்	ேவடர்கள 	கிராமங்கள்	சில ம்	இ க்கின்றன.	இந்த	விடயங்கைள	நாம்
மனதில்	இ த்தத்	தவறக்	 டா .	
இன் 	வட	கிழக் 	மாகாண	மனித	வளத்தில்	ெபண்கள 	வி க்கா
அதிகரித் ள்ள .	யாழ்ப்பாணக்	 டாநாட் ல்	தலித் கள 	வி க்கா
அதிகரித் ள்ள 	ஆனால்	தமிழ்க்	கட்சிகள 	ேதர்தற்	பிரதிநிதித் வத்தில்	இந்த
மாற்றங்கள்	ஒ 	வைகயி ம்	பிரதிபலிக்கவில்ைல.	இந்தைகய	ச க	அநீதிகள்
கைளயப்பட	ேவண் ம்.	
	
அண்ைமயில்	வ னியா	நகர த்தித்	ெதாழிலாளர்கள்,	இறந் 	ேபான	தங்கள
சக	ெதாழிலாளிக் 	நகரசைப	மண்டபத்தில்	அஞ்சலிக்	 ட்டம்	ஒ ங்
ெசய்தார்கள்.	அைதச்	சாதிப்		ெபயர்	ெசால்லி	இழி ப த்திச்	சில	அதிகாரிகள்
த த் ள்ளனர்.	இ 	பற்றி	ேமயரிடம்	 ைறயிடச்	ெசன்றேபா 	ேமய ம்	சாதிப்
ெபயர்	ெசால்லி	இழி ப த்தி	அ ப்பி ள்ளார்.	இத்தைன	மி கத்தனமான	அந்த
நகர	ேமயர்	இனி	அம்மணமாகத்	திரியலாம்.	இைதக்	கண் ம்	காணாமல்
இ க் ம்	தமிழ்த்	ேதசியக்	 ட்டைமப் 	மற் ம்	ஈபி பி	நாடா மன்ற
உ ப்பினர்க ம்	இட சாரித்	தைலவர்க ம்	அம்மணமாகத்	திரியலாம்.	இவர்கள்
கத்தில்	காறி	உமிழ்வைதத்	தவிர	ேவ 	என்ன	ெசய்ய?	இத்தைகய	நிலைமேய

இன் ம்	ெதாடர்கிற .	சாதிவாரி	ஏற்றத்தாழ்வின்	அ ப்பைடகள்	தகர்க்கப்பட
ேவண் ம்.	தலித் கள்	தமிழ்	மக்களில்ைலயா?	தமிழ க்காகக்	 ரல்	ெகா க்கிற
லம்	ெபயர்ந்த	தமிழ்	அைமப் க ம்	இைதக்	கண் 	ெகாள்ளாத 	அதிர்ச்சியாக
உள்ள .	இ பற்றி	ெவட்கித்	தைல	 னிகிேறன்.	
	
வன்னித்	தமிழர்கள ம்	வடப தி	 ஸ்லிம்கள ம்	மீள்	 ேயற்றம்
பாரபட்சமில்லாமல்	ஒ ங்கிைணக்கப்பட	ேவண் ம்.	ெவளிேயற்றப்பட்ட	வடப தி
ஸ்லிம்களின்	ச க,	ெபா ளாதார,	கலாச்சார	இழப் க க் 	ஈ 	ெசய் ம்

வைகயிலான	மீள் ேயற்றத்திற் 	வழி	வ க்க	ேவண் ம்.	மீள் ேயற்றம்
வைரக் ம்	வடப தி	 ஸ்லிம்களின்	காணிகைளத்	தமிழர்கள்	வாங் வ 	தைட
ெசய்யப்பட	ேவண் ம்.	ஏற்கனேவ	விற்கப்பட்ட	காணிகள்	 வீகரிக்கப்பட்
ஸ்லிம்களின்	நலன்க க் 	உகந்த	வைகயில்	பயன்ப த்தப்பட	ேவண் ம்.	

	
வடகிழக் 	மாகாணங்களின்	வளர்ச்சிக் 	மக்கள்	ெதாைக	ெவளிேயற்றம்	ெப ம்
தைடக்கல்லாக	உள்ள .	நிலைம	வடக்கில்	ேமாசமாகேவ	உள்ள .	இதைனச்	சரி
ெசய் ம்	ேநாக் டன்	மைலயகத்	தமிழ்	மக்க ம்	கிழக் 	மாகாணம்	மற் ம்
ெதன்ப தி	 ஸ்லிம்	மக்க ம்	வடப தியில்	 ேயற	ஊக் விக்கப்பட
ேவண் ம்.	
	
அம்பாைற	மாவட்டத்	தமிழர்கள 	பிரச்சிைன ம்	மட்டக்களப் ,	தி ேகாணமைல,
மற் ம்	வடமாகாண	 ஸ்லிம்கள 	பிரச்சிைன ம்	ஒேர	மாதிரியான	வைகயில்
தீர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	கிழக் 	மாகாணத்	தமிழ்	மக்க க் 	 ஸ்லிம்	



விவசாயிகளின 	நிலப்	பிரச்சிைன	பற்றிய	 ரிந் ணர் 	ஏற்ப த்தப்ப வ
க்கியம்.	

	
மகிந்த	அர 	 லம்	ெபயர்ந்த	தமிழர்கள 	ஒற் ைமப்பட்ட	அரசிய க்
வாய்ப்பளிக்கக்	 டா 	என்பதற்காகத்	தமிழ்	மக்கள்மீ 	பாய்வைதத்
தற்காலிகமாக	நி த்தி	ைவத் ள்ள .	தமிழ்	மக்கைள	அவர்கள 	வழியில்
விட் விட் 	ெமல்ல	ெமல்லத்	தமிழர்களின்	நிலங்கைளக்	ைகயகப்ப த்தி
வடப தியில்	பாரிய	சிங்கள	–	ெபௗத்த	 ேயற்றங்க க் 	வழி	திறப்ப தான்
அவர்கள 	அ ைறயாக	உள்ள .	அேத	சமயம்	 லம்	ெபயர்ந்த	தமிழர்களின்
வ ைகைய	அரசாங்கம்	ஊக் விக்கிற .	இந்த	அ ைற		‘அரசபைடயினர்
மக்க க் 	அன்றாடம்	ெதால்ைல	ெகா க்கிறார்கள்’	என்ற	அ ப்பைடயிலான	 லம்
ெபயர்ந்த	தமிழ்	அைமப் களின்	பிரச்சாரங்கைளப்	 லம்	ெபயர்ந்த	தமிழர்
மத்தியிேலேய	ெபாய்யாக்கிவி ம்	என்ப தான்	அவர்கள 	ச ரங்கம்.	
லம்	ெபயர்ந்த	தமிழ்	அைமப் கள்	பிள பட் ப்பைத ம்	அைவ	இன் ம்
அறி த் ைறயினேரா 	ேசர்ந் 	சவால்கைள	எதிர்ேநாக்கத்	தயாராக	இல்ைல
என்பைத ம்	ைவத்ேத	மகிந்தவின்	அரச	தரப்பினர்	காய்கைள	நகர்த் கிறார்கள்.
நாட் ல்	வா ம்	மக்கைள	ேநர யாகத்	 ன் த் வைதத்	தவிர்த்தால்,
அறி த் ைறயில்லாமல்	மக்கள்	ெதாைகையத்	திரட் ப்	ேபாரா ம்	 லம்	ெபயர்ந்த
அைமப் கள்	ஸ்தம்பித் 	வி ம்	என்பேத	அவர்கள 	க த்தாக	உள்ள 	ேபாலத்
ெதரிகிற .	
	
இந்தச்	 ழைலத்	தாயகத்தில்	மக்கள்	நன் 	 ரிந் ெகாண் க்கிறார்கள்.
இன் ம்	வடகிழக்கில்	பரவலாகத்	ேதர்தலில்	வாக்களிக் ம்	 ழல்
உ வாகவில்ைல.	இ ந்தேபா ம்	வாக்களித்தவர்கள்	வட	–	கிழக்
இைணப்ைப ம்	இைணப்பாட்சிைய ம்	ஆதரிக்காதவர்கைள	நிராகரித் 		தமிழ்த்
ேதசியக்	 ட்டைமப் க் 	வாக்களித் ள்ளனர்.		மக்கள்	வட	–	கிழக்
இைணப்பின்	அ ப்பைடயிலான	 யநிர்ணய	உரிைமையக்	ேகா வைதேய	ேதர்தல்

கள்	காட் கின்றன.	இைதேய	தமிழர ம்	 ஸ்லிம்கள ம்	 யநிர்ணய
உரிைம	என்கிற	தி த்தத் டன்	நா ம்	வலி த் கிேறன்.	
	
தமிழர்கள 	 யநிர்ணய	உரிைம	ெகா ம்பின்	கீழ்	சாத்தியம்	என் 	சிலர்
நம் கின்றனர்.	ேவ 	சிலர்	பிரிவிைன	 லேம	சாத்தியம்	என்கின்றனர்.	ெடல்லியின்
கீழ்	மட் ம்தான்	சாத்தியம்,	ேவ 	வைகயில்	சிங்கள	 ேயற்றங்கைளத்	த த்
நி த்த	 யா 	என்கிற	க த் ம்	ெசல்வாக் ப்	ெபற் 	வ கிற .	 ஸ்லிம்
மக்கள்	இைணந்த	ஒ 	தீர் 	ெகா ம் க் 	ெவளியில்	சாத்தியமா	என்ப
ெதரியவில்ைல.	 ஸ்லிம்	மக்கள்	வி ம்பினால்	பிரிந் 	ெசல்வ 	எல்லா
நிைலகளி ம்	உ திப்ப த்தப்பட	ேவண் ம்.	இவற்ைற	விட	இந்தியா க்
எதிராகச்	சீனச்	சார் 	நிைல	எ ப்பதன்	 லம்	மட் ம்தான்	தமிழர்	ெவற்றி	ெபற

ம்	என்கிற	 திய	ஒ 	 ர ம்	இப்ேபா 	ேகட்க	ஆரம்பித்தி க்கிற .	



	
இைவ	பற்றிய	ெதரி கள்	சிங்கள	ஆ ம்	வர்க்கத்தி ைடய	அ ைறயில்
மட் மல்லாமல்	சிங்கள	 ற்ேபாக் ச்	ச க	சக்திகள ம்	எதிர்கால	அ
ைறயிேலேய	தங்கி ள்ள .	
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இங் 	இரண் 	ேகள்விகள்	எ கின்றன.	 தலாவ 	ேகள்வி	களத்தில,்	மக்கள்
மத்தியில்	கைல	–	இலக்கிய,	ச க	ெசயல்பா கள்	ெதாடர்பான	மாநா கள்
இடம்ெபறக	் டா 	என் 	ெசால்ல	களத்திற் 	ெவளியில்	வா ம்	யா க்காவ
உரிைம ண்டா	என்ப .	இரண்டாவ ,	 றிப்பிட்ட	மாநாட் ன்	அரசியல்	தமிழ்	ேப ம்
மக்கள 	நலன்க க் 	விேராதமானதா?	
	
இக்ேகள்விகளில்	 தற்	ேகள்விக் க்	களத்தில்	வா ம்	தமிழ்	ேப ம்	மக்கள்
தங்க ைடய	நன்ைம	தீைமகைளத்	தாங்கேள	தீர்மானிக்க	உரிைம	உள்ளவர்கள்
அவர்க க் 	ெவளியிலி ந் 	உத்தரவிட	யா க் ம்	அதிகாரம்	இல்ைல,	அவர்கள்
மத்தியில்	வாழ் 	அதன்	 ைமேயா 	உயிர்	ெபற	ேவண் ம்.	இ தான	்என
நிைலபா .	
றிப்பிட்ட	அந்த	மாநா 	களத்தில்	வா ம்	தமிழ்	மக்களின 	நல க்

எதிரான 	என்ப 	ஐயம்	திரிபற	உ திப்பட்டால	்மட் ேம	நாம்	அந்த	மாநாட்ைட
எதிர்க்கலாம்.	
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என் ைடய	வாழ்க்ைக	ெதாடர்ச்சியான	தி ப்பங்கைளக்	ெகாண்ட	ச கக்
கலாச்சார	சாகசப்	பயணமாகேவ	அைமந் விட்ட .	இைவ	 றித் 	எப்ேபா ம்
விமர்சனங்கள்	இ ந்தன,	இனி ம்	இ க் ம்.	ேஷாபா,	நாம்	இ வ ேம
சினிமாவில	்ஈ பட் க்கிேறாம்.	நீங்கள்	பங்களித்த	‘ெசங்கடல்’,	நான்	ந த்த
‘ஆ களம்’	படங்கள்	இன் ம்	ெவளிவரவில்ைல.	ஆ களம்	ஒ 	‘மி ல்	பிலிம்’
வைக	சினிமாவாகேவ	எ க்கப்பட்ட .	எனி ம்		நான்	இன் ம்	‘ஆ களம்’
படத்ைதப்	பார்க்கவில்ைல.	இன் ம்	சில	வாரங்களின்	பின்னர்	படங்கள்
ெவளிவந்த	பின்னர்	நாமி வ ம்	அைவ	 றித் ப்	ேப வ தான்



ெபா த்தமானதாக	இ க் ம்,	இல்ைலயா!	
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காதலிக்கிற,	காதலிக்கப்ப கிற	வைரக் ம்	தான்	ஒ வர்	உயிர்ப் ள்ள
கைலஞராகச்	ெசழிக்க	 ம்	என் 	நம் கிறவன	்நான்.	காத ம்	வீர ம்	தான்
என்	இ ப்பின	்அைடயாளங்களாக	இ ந்தன.	இ ேவ	என்	கல்லைறயி ம்
எ தப்பட	ேவண் ம்	என் 	வி ம் ேவன்	நான்.	
	
பா றவில்	ஜனநாயகம்	மட் ம்	தான்	கற் .	பாலியல்	ேதர் கள்	மனிதர்களின்
அ ப்பைட	உரிைமயா ம்.	இைத	விட் க்	ெகா க்க	 யா .	அ 	சம்பந்தபட்ட
இ வர்	பிரச்சிைன.	பாலியல்	ேதர்வி ம்	உறவி ம்	அதிகார ம்	வன் ைற ம்
ெசயற்படாதவைரக் ம்	அ 	ச கப்	பிரச்சிைனயல்ல.	
	
பாலியல	்ேதர் கள்	அவரவர்	ெசாந்த	விசயம்.	 ம்ப	அைமப்ைப	ஏற்ேறா	அல்ல
நிராகரித்ேதா	பா ற கைள	அைமத் க்ெகாள்ளல்,	ஒ பால்	 ணர்ச்சி	ேபான்ற
ெதரி கள்	இன் 	சில	ேமற் 	நா களில்	சட்டரீதியாகிவிட்டன.	மானிட	வாழ்வில்
பன் கப்பட்ட	வாய்ப் க ம்	ெதரி க ள்ளன.	இ 	அவரவர்	பிரச்சிைன.
ஆனால்	 ைணயின்	 தந்திரத்ைத ம்	அ ப்பைடச்	ச க	நலைன ம்	பாதிப்பதாக
ஒ வ ைடய	பாலியல்	ேதர் க ம்	உற ம்	அைமயக் டா 	என் 	ெசால்ல
நமக் 	உரிைம	இ க்கிற .	
	
��������	����	���������������������������?	
	
ஏதாவ 	ஒ 	காதல்	இல்லாமல்	எந்தப்	பைடப்பாற்ற ம்	வாழா .	காதல்	அதன்
எல்லாப்	பரிமாணங்களி ம்	ெபண்	ைமயமான .	
	
‘ஆண்	எ த்தாளன்	அைரக்	 டன்’	என் 	நான்	அ க்க 	ெசால்ேவன்.	ஆண்

டால்	உலகில்	பாதியான	ஆண்கள்	உலைக	மட் ேம	பார்க்க	 ம்.	ேவகமாக
மாறி	வ கிற	ெபண்	உலகத்திைன	ெபண்களிடமி ந் தான்	சதா	கற் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்.	ெபண்களிடமி ந் ம்	இைளயவர்களிடமி ந் ம்	கற் க்	ெகாள்ள
ஆண்களின்	அதிகாரத்	தன்னிைல	விடா .	ஆனால்	ெபண்கள்	அதிகாரமில்லாமல்
உறவா ,	தந்ைத,	சேகாதரர்கள்,	ேதாழர்கள்,	ஆண்	 ழந்ைதகள்	என்
ஆண்கள 	உலகத் க் ள்ேள	ேபாய்	வரக் யவர்கள்.	நான்	என்னால்	தரிசிக்க
இயலாத	உலகத்ைதத்	ெதாடர்ச்சியாகப்	ெபண்களிடமி ந் ம்
இைளயவர்களிடமி ந் ம்	கற் 	வ கிறவன்.	என் ைடய	எ த்தில்	ஏதாவ
பலம்	இ ந்தால்	அ 	இ தான்.	



	
காத ம்	வீர ம்	மண் ம்	பற்றிய	கைததான்	என் ைடய	 ங்காவியமான
‘ஈழத் 	மண் ம்	எங்கள்	 கங்க ம்’.	காதல்	இல்லாத	சமயங்களில்	என்னால்
ேபாரிடேவா	எ தேவா	 ந்ததில்ைல.	காலனிவாதிகளான	ேபார்த் க்ேகய க்
எதிராக	எ ந்த	கிளர்ச்சிகளில்	ஆரம்பித் 	சாதி	எதிர்ப் ப்	ேபாராட்டம்,	பின்னர்
ேதசிய	வி தைலப்	ேபாராட்டெமன் 	ெதாடர்ந்த	எங்கள 	வாழ்வில்	நிகழ்ந்த
காத ம்	வீர ம்	கலந்த	உண்ைமச்	சம்பவங்கைளக்	காவியங்களாகச்	ெசால் ம்
யற்சியிலி க்கிேறன்.	
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�லங்ைகயில்,	நீர்ெகா ம் 	என்ற	சி நகரத்தில்	1951ல்	பிறந்த	ெல. க பதி
1972ல்	‘மல்லிைக’	இதழில்	ெவளியான	சி கைத	 லமாக	இலக்கிய	உலகிற்
அறி கமானார்.	1977ல்	வீரேகசரிப்	பத்திரிைகயில்	பணி ரியத்	ெதாடங்கிய

க பதி,	நீர்ெகா ம் 	இலக்கிய	வட்டத்தின்	ெசயலாளராக ம்,	இலங்ைக
ற்ேபாக் 	எ த்தாளர்	சங்கத்தின்	ேதசியசைப	உ ப்பினராக ம்,	இ. .எ.சவின்

ெகா ம் க்	கிைளயின்	ெசயலாளராக ம்	ெசயற்பட்டவர்.	1975ல்	ெவளியான
‘ ைமயின்	பங்காளிகள்’	என்ற	இவரின்	 தலாவ 	சி கைதத்	ெதா திக்
இலங்ைக	சாகித்திய	மண்டல	வி 	கிைடத்த .	2003ல்	‘பறைவகள்’
நாவ க்காக	 க பதிக் 	சாகித்திய	வி 	கிைடத்த .	1985ல்	ேசாவியத்
னியனின்	அைழப்பின்	ேபரில்	உலக	இைளஞர்	–	மாணவர்	விழாவி ம்

பங்ேகற்றவர்.	1987ல்	அ ஸ்திேரலியா க் ப்	 லம்ெபயர்ந்த	 க பதி,
ெதாடர்ந் 	பல் ைற	சார்ந் ம்	எ திவ பவர்.	இ வைர	பதிெனட் 	 ல்கள்
ெவளியாகி ள்ளன.	ஈழத்தில்	 த்தத்தால்	பாதிக்கப்பட்ட	மாணவர்களிற் 	உத ம்
அைமப்ைப	கடந்த	20	வ டங்களாக	நடத்திவ கிறார்.	கடந்த	பத் 	வ டங்களாக
அ ஸ்திேரலியாவில்	‘தமிழ்	எ த்தாளர்	விழா’ைவ ம்	 ன்னின்
நடத்திவ கிறார்.	
	
எதிர்வ ம்	ஜனவரியில்	ெகா ம்பில்	நடக்கவி க் ம்	‘சர்வேதசத்	தமிழ்
எ த்தாளர்கள்	மாநா ’	மீ 	விமர்சனங்க ம்	கண்டனங்க ம்	கிளம்பியி க் ம்
ழ்நிைலயில்	அம்மாநா 	 றித் 	மாநாட் ன்	அைமப்பாளரான

ெல. க பதியிடம்	ேகள்விகைள		மின்னஞ்ச டாக	 ன்ைவத்ேதன்.	
	
-ேஷாபாசக்தி
09.10.2010	
	
���������	�����	����������	��������
���������	����������	������	������������
���������	�������	�����������				����������
������	����?	



	
எம 	மாநாட்ைட	நீங்கள்	 றிப்பி ம்	பிரேதசங்களில்	நடத் வதற் 	எமக் ம்
வி ப்பம்	இ ந்த .	எனி ம்	அதற்கான	ஒ ங் கைள	ெசய்வதில்	பல	சிரமங்கள்
நீ க்கின்றன.	 க்கியமாகப்	ேபார்	 ந் 	மக்களின்	மீள் ேயற்றங்கள்
நடந் ெகாண் க் ம்	காலப்ப தியில்,	ெதன்ப திக் 	 ன்னர்	இடம்ெபயர்ந்
ெசன்ற	தமிழ்	மக்கள்	ப ப்ப யாக		தம 	ெசாந்த	நிலங்களிற் த்
தி ம்பிக்ெகாண் க்ைகயில்		அப்ப திகளில்	தங் மிட	வசதிகைள	ஏற்பா
ெசய்வதிலி க் ம்	சிரமங்கைள	ேநர யாகேவ	பார்த்ேதன்.	நாம்	கள	ஆய்
ெசய்தபின்ேப	இந்த	 க் 	வந்ேதாம்.	மிக ம்	 க்கியமான	காரணம்
ெவளிநா களிலி ந் 	வ ைக	தரவி ப்பவர்க க்கான,	 றிப்பாக
அப்ப திகளில்	உறவினர்கள்	எவ ம்	இல்லாத	தமிழக	மற் ம்	மேலசியா,	சிங்கப் ர்
பிரதிநிதிகளின்	வசதிகைள	நாம்	கவனத்தில்	ெகாள்ளேவண் யி ந்த .
ெகா ம்பில்	வாராந்தம்	தமிழ்	நிகழ்ச்சிகள்,	தமிழ்	விழாக்கள்
நடந்தவண்ணமி க்கின்றன.	எம 	மாநாட்ைட		நான் 	நாட்க க் 	ெகா ம்பில்
நடத் வ 	பலவிதத்தி ம்	வசதியான ம்	நைட ைறச்	சாத்தியமான மா ம்.
வடக் ,	கிழக் ,	மைலயகத்தில்	இட	ெந க்க கைள ம்	பல்ேவ 	சிரமங்கைள ம்
நாம்	உட்பட	வ ைக	த பவர்க ம்	எதிர்ேநாக்க	ேநரி ம்.	வடக் 	–	கிழக் ப்
ப திக க் 	ெவளிநாட்டவர்கள்	ெசல்வெதனில	சிலேவைள	பா காப்
அைமச்சகத்தில்	அ மதிகைளப்	ெபறேவண் மி க் ம்.	எனி ம்	வ னியா,
யாழ்ப்பாணம்,	மட்டக்களப் ,	தி ேகாணமைல,	கண் 	ஆகிய	இடங்களில்
ெகா ம் 	மாநா 	 ந்த ம்	இலக்கிய	சந்திப் கைள ம்	க த்தரங் கைள ம்
நடத் ம்	ேயாசைன	எம்மிடம்	உண் .	அைவ	இடத் க்கிடம்	ஒ நாள்
நிகழ் களாக ம்	இலக்கியச்	சந்திப் களாக ம்	அைமயலாம்.	
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இ தான்	அண்ைமக்காலங்களில்	சிலரால்	 ன்ைவக்கப்ப ம்	விசித்திரமான
ேகள்வி.	இந்தக்	ேகள்விக் 	இந்த	மாநாட் ற் ம்	இலங்ைக	அர க் ம்
ேநர யாகேவா	மைற கமாகேவ	எந்தெவா 	ெதாடர் ம்	கிைடயா 	என்பேத
என 	ஆணித்தரமான	பதில்.	

இலங்ைகயிலி க் ம்	பல	எ த்தாளர்களின்	நீண்ட	கால	வி ப்பம்தான்	இந்த
எ த்தாளர்	மகாநா .	கடந்த	பதிைனந் 	வ டங்களில்	நான்	இலங்ைகக் 	பல
தடைவகள்	ெசன் 	வந்தி க்கின்ேறன்.	பல	இலக்கிய	சந்திப் களில்	இவ்வா
ஒ 	மாநாட்ைட	நடத் வ 	 றித் 	நா ம்	சக	எ த்தாள	நண்பர்க ம்
ஆேலாசைன	நடத்தியி க்கின்ேறாம்.	அ ஸ்திேரலியாவில்	2001ம்	ஆண் 	 தல்
தமிழ்	எ த்தாளர்	விழாைவ	வ டந்ேதா ம்	 ன்னின் 	நடத்தி	வ கின்ேறன்.



இலங்ைக,	தமிழகம்,	உட்பட	சில	ஐேராப்பிய	நா களிலி ந்ெதல்லாம்	வ ைகதந்த
பல	எ த்தாளர்கள்	அ ஸ்திேரலியா	ஒன் 	 டலில்
கலந் ெகாண் க்கிறார்கள்.	 ைவ	இரத்தின ைர,	ேசரன்	உட்படப்	பலைர
விழாவிற் 	வ மா 	அைழப் 	வி த்தி க்கின்ேறன்.	ஆனால்	அவர்க க் 	வர
வி ப்பம்	இ ந் ம்	வர யாமல்	ேபான .	ேஷாபா	உங்கைளக் ட
அைழத்தி க்கிேறன்..	நிைனவி க்கிறதா?	ஆனால்	இலங்ைகயிலி ந்
எத்தைனேபைரத்தான்	எம்மால்	அ ஸ்திேரலியாவிற் 	அைழக்க ம்?	விமான
க்கட் க்கான	பணவசதி	மற் ம்	விஸா	பிரச்சிைனகள்…	இப்ப 	எத்தைனேயா

இ க்கின்றன.	அதனால்	வி ைற	காலத்திலாவ 	தாயகத்தில்	அைனவ ம்
ஒன் 	 டலாம்தாேன	என்ற	ேயாசைன	உதித்தைமயால்தான்	இலங்ைகையத்
ெதரி ெசய்ேதாம்.	ேபார்	 ந்த	பின்னர்	இலட்சக்கணக்கான	 லம்	ெபயர்
தமிழர்கள்		தனிப்பட்ட	 ைறயில்	இலங்ைகக் ச்	ெசன் 	தி ம்பியி க்கின்றனர்.
அத் டன்	பல	தமிழகப்	பைடப்பாளிகள்,	கைலஞர்கள்	மட் மன்றி	 கலிடத்	தமிழ்
எ த்தாளர்க ம்	தனிப்பட்ட	பயணங்கள்	ேமற்ெகாண் ள்ளனர்.	இவ்வா 	ெசன்
தி ம்பக் ய	 ழ்நிைல	இ க் ம்ேபா 	எம 	ஒன் டலி ம்	அவர்களால்
கலந் ெகாள்ள	 ம்தாேன	என்ற	நம்பிக்ைக	எமக் 	இ ந்த .	உதாரணமாக
தமிழகத்திலி ந் 	பா.ெசயப்பிரகாசம்,	அ.மார்க்ஸ்	உட்பட	பல	எ த்தாளர்கள்
அண்ைமயில்	இலங்ைகக் ச்	ெசன் 	தி ம்பி ள்ளனர்.	அங் 	தமிழ்
ஊடகங்களில்	தம 	ேநர்காணல்கைளப்	பதி 	ெசய் ள்ளனர்.		இதற்
எந்தெவா 	அரசியல்	பின்னணி ம்	இல்ைல.	அ ேபான் 	கைல,	இலக்கிய,
ஊடகக்	 ம்பங்களின்	ஒன் டலாக ம்	அேதசமயம்	அ பவப்	பகிர்
நிகழ்வாக ம்	இந்த	மாநா 	அைமயேவண் ம்	என்ப தான்	எம 	வி ப்பமாக
இ க்கிற .	
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இ 	ெவ மேன	ஓர்	ஒன் டல்	கிைடயா .	தமிழ்	இலக்கிய	வளர்ச்சிக்காக
மாநாட் க்	 	மிகத்	ெதளிவாக	பன்னிெரண் 	ெசயற்	திட்டங்கைள
வ த் க்ெகாண் ள்ள 	
	
தமிழ்	இலக்கியம்	சர்வேதச	ரீதியாக	கவனிப் க் ள்ளாகியி ப்பதனால்	தமிழ்
இலக்கியப்	பைடப் களில்	ெசம்ைமப்ப த் ம்	(ெசவ்விதாக்கம்	–	Copy	editing)
கைலைய	வளர்த்ெத ப்ப ,	தமிழ்	இலக்கிய	பைடப் கைள	பிற	ெமாழிகளில்
ெமாழி	ெபயர்க் ம்	பணிகைள	ஊக் விப்பதற்காக	இத் ைறகளில்
ஈ ப பவர்க டன்	ெதாடர் கைள	ேபணி	வளர்த் 	ெமாழிெபயர்க்கப்ப ம்	தமிழ்



பைடப் கைள	சர்வேதசரீதியாக	அறி கப்ப த்தல்,	தமிழ்	இலக்கிய	பைடப் கைள
ஆவணப்ப த் வ 	ெதாடர்பாக	இ றித்த	சிந்தைனெகாண்டவர்க டன்
இைணந் 	இயங் வ ,	இலங்ைகயில்	இயற்ைக	அனர்த்தம்,	 த்தம்,	விபத்
ஆகியனவற்றால்	பாதிப் ற்ற	தமிழ்	எ த்தாளர்களின்	 ம்பத்தின க்
உத வதற்காக	ஒ 	நம்பிக்ைக	நிதியத்ைத	(Trust	Fund)	உ வாக் வ ,
ெதாடர்ச்சியாக	இலங்ைகயில்	ெவளியா ம்	கைல,	இலக்கிய	சிற்ேற க க்
அரச	மானியம்	ெபற் க்ெகா ப்ப 	ெதாடர்பாக	ஆராய்ந் 	மானியம்
ெபற் க்ெகா க்க	 யற்சிப்ப ,	தமிழ்	மக்களிடம்	வாசிப் ப்	பழக்கத்ைத
ஊக் விப்பதற்கான	பணிகைள	 ன்ென ப்ப 	ெதாடர்பான	ஆேலாசைனகைள
ெப தல்,	நடத்தப்படவி க் ம்	சர்வேதச	எ த்தாளர்		மாநாட் ல்	கைல	–
இலக்கியத் ைறயில்	வாழ்நாள்	சாதைனயாளர்கைளப்	பாராட் க்	ெகௗரவித்தல்,
தமிழ்	எ த்தாளர்கள்	–	இலக்கிய	ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள்	–	இதழாளர்கள்	–
ஊடகவியலாளர்கள்	–	ஓவியர்கள்	மத்தியில்	க த் ப்	பரிவர்த்தைனகைளத்
ெதாடர்ச்சியாக	ேமற்ெகாள்வதற்காக	உற ப்பாலத்ைத	உ வாக் தல்,
இலங்ைகயி ம்	சர்வேதசரீதியாக ம்	இலக்கியத் ைறகளில்	ஈ ப ம்	இளம்
தைல ைறப்	பைடப்பாளிகளின்	பங்களிப் க க் 	 ன் ரிைம	ெகா த்
அவர்கைள	ஊக் வித்தல்,	அத் டன்	சி வர்	இலக்கியத் ைறைய
ேமம்ப த் தல்,	 ம்படம்	ெதாடர்பான	பிரக்ைஞைய	தமிழ்	மக்கள்	மத்தியில்
வளர்த் 	ேதர்ந்த	சினிமா	ரஸைனைய	வளர்த்தல்,	ஓவியக்கைல,	ஒளிப்படக்கைல,
கணினிக்கைல	(Graphics	)	 தலான	 ைறகளில்	ஈ ப ம்	இளம்
தைல ைறயின க் ம்	இலக்கியப்	பைடப்பாளிக க் ம்	மத்தியில்	உற கைள
ஏற்ப த் ம்விதமான	காட்சிப்ப த் ம்	(Demonstration	)	க த்தரங்
அமர் கைள	நடத் தல்,	 த் க்கைல	–	நாடகம்	–	சி வர்	நாடகம்	ெதாடர்பான
க த்தரங் ,	பயிற்சிப்	பட்டைற	ஆகியனவற்ைற ம்	அரங்காற் ைககைள ம்
நடத் தல்		ஆகியைவேய	அந்தச்	ெசயற்திட்டங்கள்.	இந்தத்	திட்டங்கைள
ன்ென ப்பதற் 	இம்மாநா 	ஒ 	திறப்பாக ம்	களமாக ம்	அைம ம்	என

நம் கிேறாம்.	
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27	 சம்பர்	2009	தினக் ரல்	இதழில்	இதற்கான	பதிைல	நான்	ஏற்கனேவ
விரிவாகக்	 றி ள்ேளன்.	அ ஸ்திேரலியாவில்	கைல,
இலக்கியவாதிகளிடமி ந் 	நன்ெகாைடகைளப்	ெபற் க்	கடந்த	பத்
ஆண் களாக	எ த்தாளர்	விழாக்கைள	நடத்திய	அ பவம்	எனக் ம்	என் டன்
இைணந் 	பணியாற்றியவர்க க் ம்	இ க்கிற .	அேதேபான் 	உலெகங் ம்



பரந் வா ம்	எ த்தாளர்கள்,	கைலஞர்கள்,	ஊடகவியலாளர்கள்	உட்பட	கைல,
இலக்கிய	ஆர்வம்	மிக்க	நண்பர்களிடமி ந் 	நன்ெகாைடகைளப்	ெபற்ேற	இந்தச்
சர்வேதசத்	தமிழ்	எ த்தாளர்	மகாநாட்ைட	நடத்தப்ேபாவதாக	அந்த	ேநர்காணலில்
ெதளிவாகக்	 றிப்பிட் க்கின்ேறன்.	இேத	க த்ைதேய	03.01.2010	அன்
ெகா ம் 	தமிழ்ச்சங்கத்தில்	நடந்த	மாநாட் க்கான	ஆேலாசைனக்	 ட்டத்தி ம்
ெதரிவித்தி க்கிேறன்.	 லம்	ெபயர்ந் 	வா ம்	எம 	கைல,	இலக்கியவாதிகளான
நண்பர்களிடமி ந் 	நிதி தவி	ெப வதற்காக	ெகா ம்பில்	இம்மாநாட் க்காக
நாம்	ஒ 	வங்கிக்	கணக் ம்	ெதாடக்கி ள்ேளாம்.	இ 	 றித் ப்	பல க் ம்
அறிவித் மி க்கின்ேறாம்.	இந்த	தகவல்கள்	சில	இைணய	இதழ்களி ம்
ெவளியாகி ள்ளன.	
	
இ வைரயில்	நடந்த	ெசல க க்கான	நிதி தவிைய	நா ம்,	ெகா ம்பில்	நண்பர்
பாலசிங்கம்	ஸ்ரீதரசிங் ம்,	‘ஞானம்’	ஆசிரியர்	தி.	ஞானேசகர ம்

வழங்கியி க்கிேறாம்.	கடந்த	ஜனவரி	3ம்	திகதி	ெகா ம் 	தமிழ்ச்	சங்கத்தில்
நடந்த	ஆேலாசைனக்	 ட்டம்	ெதாடர்பான	ெசல கள்	உட்பட	ேபராசிரியர்	கா.
சிவத்தம்பி	அவர்கைள		 ட்டத்திற் 	‘ஓட்ேடா’வில்	ஏற்றி	வந்த	ெசல கைள ம்
நாேன	ெபா ப்ேபற்ேறன்.	 பாலசிங்கம்	ஸ்ரீதரசிங்	அைனவ க் மான	மதிய
உண ச்	ெசல கைளப்	ெபா ப்ேபற்றார்.	யாழ்ப்பாணம்,	ஹட்டன்,	தி ேகாணமைல
தலான	பிரேதசங்களில்	நடந்த	மாநா 	ெதாடர்பான	தகவல்	அமர் க்
ட்டங்க க் 	ஞானேசகரன்	தம 	ெசாந்தச்	ெசலவில்	ெசன் வந்தார்.	இந்தச்

ெசல கள்	உட்பட	மாநாட் ச்	ெசல கள்	பற்றிய	வர 	–	ெசல 	அறிக்ைக	மாநா
ந் 	ஒ 	மாத	காலத் ள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட	கணக்காய்வாளரின்

ேமற்பார்ைவ டன்	நிதி தவி,	நன்ெகாைட	த பவர்க க் 	வழங்கப்ப ம்.	

இ தான்	உண்ைமேய	தவிர	இம்மாநாட் க் 	இலங்ைக	அரேச	நிதி	ெபய்கிற
என்ற	ெசய்திகள்	ெவ ம்	வதந்திேய.	இந்த	வதந்திச்	ெசய்திகைளப்	பரப் வர்கள்
அவர்கள்	பரப் ம்	ெசய்திகளிற் 	ஆதாரங்கைள	வழங்க	 யாத
ேநர்ைமயற்றவர்கள்.	
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ேஷாபா!	க த் க்க க் ப்	பதில்	ெசால்லலாம்.	ஆனால்	கற்பைனக க் 	எப்ப ப்
பதில்	ெசால்ல ம்.	 தம்	ரிப்ேபாட்டரில்	அப்ப யான	அவ 	தகவல்



வ வதற் 	 ன்னர்	எங்கள 	 த்த	பைடப்பாளி	எஸ்.	ெபான் த் ைர,	நாம்
இலங்ைக	அதிபரிடமி ந் 	லஞ்சம்	வாங்கி	மகாநா 	நடத்தவி ப்பதாக	‘கீற் ’
இைணயத்தில்	அபாண்டமாகப்	பழி	 மத்தினார்.	என்ைனப்பற்றி	நீண்டகாலமாக	
நன் 	ெதரிந்த	ஒ வேர	இப்ப 	உண்ைமக் ப் றம்பாக	அவ 	பரப்பித்
திரி ம்ேபா 	என்ைனேயா	மற் ம்	இந்த	மகாநாட் ல்	இைணந் 	பணியாற் ம்
எவைர ேம	ெதரிந்திராத	 தம்	ரிப்ேபாட்ட க் 	வழக்கம்ேபாலேவ	பரபரப் க்
ஒ 	ெசய்தி	ேதைவப்பட் க்கிற .	அவ்வள தான்.	எஸ்.ெபான் த் ைர
‘தீராநதி’	இதழி ம்	(ெசப்ெடம்பர்)	தன 	எள்ளல்கைளத்	 வியி ந்தார்.	அதற்
‘தீராநதி’	அக்ேடாபர்	இதழில்	என 	எதிர்விைனையப்	பதி 	ெசய் ள்ேளன்.

தம்	ரிப்ேபாட்டரில்	ெசால்லப்பட் ப்ப ேபால்	எவ க் ம்	இலங்ைக	அர
விமானச்	ெசல க் ம்	இதர	 ற் லாச்	ெசல க் ம்	பணம்	ெகா த்தி ந்தால்
அதைனப்	ெபற் க்ெகாண்டவர்களின்	ெபயர்	விபரங்கைள	‘ தம்	ரிப்ேபாட்டர்’	
ெவளியிடலாம்தாேன?	Investigation	Journalism	ெசய் ம்	‘ தம்	ரிப்ேபாட்டர்’
இதைன ம்	 ப் த் லக்கி	ெவளியிடலாம்.	
	
எதிர்க்கேவண் ம்,	பகிஷ்கரிக்க	ேவண் ம்	என்ற	 ன்	தீர்மானங்க டன்
இயங் பவர்கள்	எ ேவண் மானா ம்	ெசய்வார்கள்	என்பதற் 	கீற்
இைணய ம்	 தம்	ரிப்ேபாட்ட ம்	இன் ஞ்	சில	இைணயங்க ம்
உதாரணங்கள்.	அவ்வள தான்.	இவர்க க்ெகல்லாம்	உட்கார்ந் 	வரிக் வரி
எதிர்விைனயாற்றிக்ெகாண் ந்தால்	எம 	மாநாட் ப்	பணிகைள	யார்தான்
ெசய்வ ?	அப்ப யாயின்	அவ க க் ப்	பதில்	ெசால்வதற் ம்	நாம்	ஒ

ைவத்		ெதரி ெசய்ய	ேவண் ம்.	மாநாட்ைட	சீரிய ைறயில்	நடத்தி
ப்ப தான்	நாம்	இவர்க க்ெகல்லாம்	ெசால் ம்	பதிலாக	இ க்க ம்.	

	
��������	������	������	������������	������
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இ வைரயில்	நாம்	எந்தெவா 	அரசியல்வாதிக் ம்	அைழப் 	அ ப்பவில்ைல.	இ
எ த்தாளர்களின்	மாநா .	நாம்	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிேறாம்	என்பைத	எம
மாநாட் 	ேநாக்கங்களில்	ெதளிவாகச்	ெசால்லியி க்கின்ேறாம்.	
	
����������	���������������	�������
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மீண் ம்	எம 	ேநாக்கங்கைளேய	பா ங்கள்	என் தான்	ெசால்லத்ேதான் கிற .
ேபச் ச்	 தந்திரம்,	எ த் ச்	 தந்திரம்	என் 	நாம்தான்	ெவளியிலி ந்



ேபசிக்ெகாண் ம்	எ திக்ெகாண் மி க்கின்ேறாம்.	இேத	 தந்திரம்	ேபார்
ற் ப்ெப வதற் 	 ன்னர்	வடக்கிலி ந்ததா?	கிழக்கிலி ந்ததா?	 றிப்பாக

தமிழ்ப்	பிரேதசங்களில்	இ ந்ததா?	நீங்கள்	ஐேராப்பாவிலி ந் 	 தந்திரமாக
எ வ 	ேபான் ,	ேப வ 	ேபான் 	உங்களால்	வடக்கிலி ந் 	 ன் 	ேபச

ந்ததா?	எ த	 ந்ததா?	இந்த	அவலச்	 ழல்களிற் ம்	உள்ேளயி ந்
இலங்ைகயில்	எ த்தாளர்கள்	எ திக்ெகாண் தானி க்கிறார்கள்.	அவர்கைள
நாம்	ைகவிட் 	வி வதா?	
	
இன் 	இலங்ைகயில்	எ த்தாளர்களின்	ேதைவகள்	என்ன?	அவர்களில்
ேபாரினால்	அல்ல 	வ ைமயினால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களின்	வாழ்வாதாரத்திற்
நாம்	என்ன	ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்?	அவர்களின்	 ழந்ைதகளின்	கல்வி
சம்பந்தமான	எதிர்காலத்திற் 	நாம்	தரப்ேபா ம்	நம்பிக்ைககள்	என்ன?
வன்னியில்	எத்தைன	பாடசாைலகள்	ேபாரினால்	பாதிக்கப்பட் க்கின்றன.?
இந்தக்	கவைலகள்	எத்தைன	 லம்ெபயர்	எ த்தாளனிடமி க்கிற ?
வாழ்வாதாரத்திற்காகப்	 லம்ெபயர்	தமிழ்	ச கத்திடம்
ைகேயந்திக்ெகாண் க் ம்	நாைளய	தைல ைற	எம 	பைடப் கைள,
எ த் க்கைளப்	ப க்கேவண் ம்	என்றால்	அவர்கைளப்	பார்ப்பதற்காகவாவ
மனிதாபிமானம்	பற்றி	ெவளிநா களிலி ந் 	எ பவர்கள்,	ேப பவர்கள்	இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திலாவ 	வந் 	பார்க்கலாம்தாேன.	அந்தப்	பிள்ைளகள்	 தந்திரமாக
வாழ்வதற் ,	 தலில்	அவர்களின்	வாழ்வாதாரங்கள்	பற்றி	நாம்
சிந்திக்கின்ேறாமா?		எத்தைன	 கலிட,	ஈழத் ப்	பைடப்பாளிக க் 	இ றித்த
சிந்தைனகள்	இ க்கின்றன?	தங்கள்	 ல்கைள	ெவளியி வதி ம்	அதற்
விளம்பரம்	ேத வதி ம்	ஆர்வம்ெகாண் ப்ேபார்	ஈழத்தில்	வ ங்கால	தைல ைற
றித் 	ஏ ம்	ஆக்க ர்வமாக	ெசய்ய	 ன்வ வார்களா?	

	
நாம்	மகாநாட் 	ேநாக்கங்க க்காக	ஒ 	நிகழ்ச்சி	நிரைல	வ வைமத் ள்ேளாம்.
அதன்	பிரகாரம்	மாநா 	நைடெப ம்.	இம்மாநா 	இலங்ைக டன்	மாத்திரம்
மட் ப்ப த்தப்பட்டதல்ல.	 தலாவ 	மாநாட்ைடத்	ெதாடர்ந் 	இனிவ ம்
காலங்களில்	மாநா 	எந்ெதந்த	நா களில்	நைடெபறப்ேபாகிறேதா	அதற்கான
அைமப் க்	 க்க ம்	ெதரி ெசய்யப்ப ம்.	எனேவ	வ ைகத ம்	ெவளிநாட்
பிரதிநிதிகளின்	க த் க்கைள ம்	கவனத்தில்	ெகாண் 	எதிர்காலத்தில்
இயங்கேவண் யி ப்பதனால்	நாம்	நிதானமாக ம்	ெபா ப் ணர் ட ம்
ெசயற்படேவண் யவர்களாக	இ க்கின்ேறாம்.	
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எஸ்.ெபா.	கீற் 	இைணய	இதழில்	க த்தா	ெசால்லியி ந்தார்?	அவர்	விஷம்
கக்கியி ந்தார்.	நீங்க ம்	அவர்	ஏேதா	க த் ச்	ெசால்லியி ப்பதாக	அல்லவா
பார்க்கிறீர்கள்.	‘லஞ்சம்’	என்ற	ெசால்ைல	அவர்	பயன்ப த்தியதன்	 லம்	எம
எ த்தாளர்கள்	அைனவைர ேம	அவமானப்ப த்தியி க்கிறார்.	அவ டன்	இந்த
மகாநா 	சம்பந்தமாகத்	ெதாடர் ெகாண் 	ேப வதற் ப்	பல	தடைவகள்
யன்ேறன்.	அ 	அவ க் 	நன் 	ெதரி ம்.	ஒ 	 த்த	பைடப்பாளி	என்ன

ெசய்தி க்கேவண் ம்?	என் டன்	கலந் ைரயா யி க்கலாம்.	அல்ல
அவ க் 	நன் 	ெந க்கமான	எம 	மாநாட் 	இலங்ைக	இைணப்பாளர்	‘ஞானம்’
ஆசிரிய டன்	ெதாடர் 	ெகாண் 	உைரயா யி க்கலாம்.	ஆனால்	இப்ப
ஆேராக்கியமான	 ரிந் ணர் டன்	எதைன ம்	 ன்ென க்காமல்,	நாம்
ெகா ம்பில்	ஆேலாசைனக்	 ட்டம்	நடத்தி	ஏ 	மாதங்கள்	கடந்தபின்னர்
தி ெரன் 	‘கீற் ’	இைணய	இதழில்	பரபரப்பாக,	உண்ைமக் ப்	 றம்பாக
எ ம்ேபா 	நாம்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	ெசால்லப்பட்ட	அவ ைற	நி பி ம்
அல்ல 	மானநட்ட	வழக்ைகச்	சந்திக்க	ேந ம்	என் தாேன	ெசால்ல ம்.	
	
ெபான் த் ைர	எ த் ப்பரப்பிேல	தீர்த் க்ெகாள்ளத்தக்க	க த் க்கைளயா
ன்ைவத்தார்?	தய ெசய் 	என 	‘தீராநதி’	பதிைலப்	ப ங்கள்.

ஒன் க்ெகான் 	 ரணாக,	பரபரப் க்காகேவ	அவர்	ெசய்த	தி தாளம்தான்
அந்த	வஞ்சைனயான	 ற் கள்.	சேகாதர	எ த்தாளர்கைளக்	காயப்ப த் வதில்
அவர்	ைகேதர்ந்தவர்.	அவர 	வரலாற்றில்	எத்தைனேபைர	இப்ப 	அவ
ெபாழிந் 	காயப்ப த்தியி க்கிறார்	என்ப 	பல க் ம்	ெதரி ம்.	அவர்	ஏன்	 மார்
ஏ 	மாதங்கள்	கடந் 	இப்ப 	விஷம்	கக்கினார்	என்பதன்	ரிஷி லம்	எம
மாநாட் ன்	பின்னர்	ெவளியா ம்.	அ வைரயில்	ெபா த்தி ங்கள்.	
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இலங்ைகயில்	மல்லிைக	ஆசிரிய ம்	 த்த	பைடப்பாளி மான	ெடாமினிக்	ஜீவா,
ஞானம்	சிற்றிதழின்	ஆசிரியர்	உட்பட	வடக் ,	கிழக் ,	மைலயகம்,	ெதன்னிலங்ைக
பிரேதசங்கைள ம்	ேசர்ந்த	பல	பைடப்பாளிகள்,	இலக்கியவாதிகளான	சில
பல்கைலக்கழக	விரி ைரயாளர்கள்,	வீரேகசரி	–	தினக் ரல்	–	தினகரன்



ஆசிரியர்	 க்கைளச்	ேசர்ந்தவர்கள்,	ஊடகவியலாளர்கள்…	இப்ப ப்	பல ட ம்
இலங்ைக	ெசல்ல	 ன்னேர	கடந்த	வ டத்தின்	இ தியில்	பல	நாட்கள்
உைரயா யி க்கின்ேறன்.	இந்தப்	பட் யலில்	 மார்	 	ேபர்கள்	இ ப்பார்கள்.
அத் டன்,	அ ஸ்திேரலியா,	கனடா,	அய்ேராப்பிய	நா களில்	வதி ம்
எ த்தாளர்க டன்	ெதாைலேபசியில்	உைரயா யி க்கின்ேறன்.	
கனடாவில்	 ரணி	மகாலிங்கம்,	ெபா.கனகசபாபதி,	உட்பட		பல ட ம்
மின்னஞ்சலில்	ெதாடர் ெகாண்ேடன்.	ேசரன்,	ெசல்வா	கனகநாயகம்.
அ. த் லிங்கம்,	ரஞ்ச மார்,	கனடா	உதயன்	ேலாேகந்திரலிங்கம்,	ேதவா
ெஹரால்ட்,	ஸ்ரீரஞ்சனி	விேஜந்திரா,	நிலக்கிளி	பாலமேனாகரன்,	ெடன்மார்க்
ஜீவ மாரன்,	த ம லசிங்கம்,	 லகர்	ெசல்வராஜா,	 .நித்தியானந்தன்
அளெவட் 	சிறி 	கந்தராஜா,	நான்காவ 	பரிமாணம்	நவம்,	வி.ரி.	இளங்ேகாவன்	
உட்பட	பலர்	மின்னஞ்சலில்	ெதாடர் ெகாண்டனர்.	சிலர்	வர யாதி ப்பதற்கான
ஏற் க்ெகாள்ளக் ய	விஸா	சம்பந்தப்பட்ட	காரணங்கைளச்
ெசால்லியி க்கிறார்கள்.	எல்ேலா ேம	இ 	ஒ 	நல்ல	 யற்சி	என் தான்
ெபா வாகேவ	ெசான்னார்கள்.	
	
தமிழகத்திலி ந் 	பா.ெசயப்பிரகாசம்	 ட		கடந்த	ெபப்ரவரி	மாதம்	வரேவற்
எ தியி ந்த	மின்னஞ்சல்	கிைடக்கப்ெபற்ேறன்.	ெகா ம் 	உட்பட	ஏைனய
பிரேதசங்களில்	நடந்த	ஆேலாசைனக்	 ட்டங்க க் ப்	பிற 	பல ம்	என் டன்
க தம்,	மின்னஞ்சல்,	ெதாைலேபசி	வாயிலாகத்	ெதாடர் ெகாண் 	தம
ஆதரைவ	ெதரிவித் ள்ளனர்.	அந்தனி	ஜீவா	உட்பட	பலர்	எனக் க்	க தங்கள்
எ தியி ப்ப டன்	மகாநாட் ப்	பணிகளில்	தீவிரமாக
உைழத் க்ெகாண் க்கின்றனர்.	ேமமன்	கவி,	ஸ்ரீதரசிங்,	திக் வல்ைல	கமால்,
ேபராசிரியர்கள்	எம்.ஏ.	 ஃமான்,	ெமௗன ,	மல்லிைக	ஜீவா,	ஓ.ேக.	 ணநாதன்,
அன்னலட் மி	ராஜ ைர,	வசந்தி	தயாபரன்,	ெதணியான்,	கலாமணி,	பத்மா
ேசாமகாந்தன்,	ஜின்னாசரி தீன்	மற் ம்	பத்திரிைக	–	ஊடக	நண்பர்க டன்
அ க்க 	ெதாைலேபசித்	ெதாடர்பில்	இ க்கின்ேறன்.		சிலர 	க தங்கள்
‘மல்லிைக’,	‘ஞானம்’	உட்பட	சில	ஊடகங்களி ம்	ஏற்கனேவ
ெவளியாகியி க்கின்றன.	
	
நான்	ெதாடர் ெகாண்டவர்களிடமி ந் 	எனக் ப்	ெப த்த	ஆதரேவ	கிைடத்த .	
அவர்கள்	பய ள்ள	ேயாசைனகைள ம்	ெதரிவித் 	வ கின்றனர்.	
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ேபராசிரியர்	சிவத்தம்பி	நான்	ெபரி ம்	மதிக் ம்	கல்விமான்.	இலங்ைக
ெசல் ம்ேபாெதல்லாம்	அவைர	நான்	சந்திக்கத்	தவ வதில்ைல.	அவர்
என்னிடத்தில்	எத்தைகய	அன் 	ைவத்தி க்கிறார்	என்ப 	பரஸ்பரம்
எம்மி வ க் ேம	ெதரி ம்.	அவரிடம்	நான்	ைவத்தி க் ம்	அளவற்ற	மரியாைத
றித் 	என்ைன	விமர்சிப்பவர்க ம்	இ க்கிறார்கள்.	எனி ம்	அவர
ரண்பாடான	சில	க த் க்கள்	சகிக்க	 யாதைவதான்.	ெகா ம்பில்	ஜனவரி

3ம்	திகதி	மாநாட் க்கான	திட்டமிடல்	 ட்டத்தில்	கலந் ெகாண் 	அவர்
ெசான்ன	க த் க்கள்,	அைவ	ெவளியான	இதழ்கள்	அைனத் ம்	நான்	ைகவசம்
ைவத்தி க்கின்ேறன்.	அவர்	அந்தர்பல் 	அ த் 	இந்த	மாநாட் க் ம்	தனக் ம்
சம்பந்தம்	இல்ைல	எனச்	ெசான்ன ம்,	நான்	அவ டன்	ெதாைலேபசியில்
ெதாடர் ெகாண் ,	“என்ன	ேசர்…	இப்ப க்	காைல	வாரிவிட் ங்கேள?”	என் தான்
ேகட்ேடன்.	அதற் 	அவர்,	“”இந்த	மகாநாட்ைட	நா ம்	ேசர்ந் 	நடத் வதாகப்
ெபான் த் ைர	ெசால்றானடாப்பா!	நீங்கள்	வந் 	ேபசச்	ெசான்னீங்க…	வந்
ேபசிேனன்.	இப்ப	உன்ேனாட	ெரலிேபானில	எல்லாத்ைத ம்	கைதக்க	ஏலா ,
யாைரயாவ 	வந் 	என்ைனச்	சந்திக்கச்	ெசால் .”	என்றார்.	சிவத்தம்பி	அப்ப ச்
ெசான்னதற் ம்	ெபான் த் ைரதான்	காரணம்	என் 	நான்	நிைனக்கின்ேறன்.	
	
ெபான் த் ைர,	“ேபராசிரியர்கள்	ைகலாசபதி,	சிவத்தம்பி	ஆகிேயாரால்
ைளச்சலைவ	ெசய்யப்பட்டவர்களினால்	நடத்தப்ப ம்	மாநா ”	என் ம்

ெசால்லிவிட்டார்	அல்லவா!	ஏற்கனேவ	சிவத்தம்பி	கைலஞ ைடய	அைழப்பால்
ெசம்ெமாழி	மாநாட் க் ச்	ெசன் வந் 	ஏச் ப்ேபச் 	வாங்கிக்ெகாண் க்கிறார்.
ெபான் த் ைர	அப்ப ச்	ெசான்ன ம்	அதிலி ந் 	தப்பிக்க	ஏதாவ
ெசால்லேவண் ம்தாேன.	அவர்	மட் மல்ல,	எஸ்.	ெபான் த் ைர	எம
மாநாட் க் 	வந்தா ம்	நாம்	அன் டன்	வரேவற்கத்	தயாராகத்தான்
இ க்கின்ேறாம்.	

நம 	தனிப்பட்ட	வி ப் 	ெவ ப் க க் 	அப்பால்	அறிந்தைதப்	பகிர்ந் ,
அறியாதைத	அறிந் ெகாள்வதற்காக ம்	தமிழ்	இலக்கிய	வளர்சிக்கான	சில
பணிகைள	 ன்ென க்க ேம	நாங்கள்	இந்த	மாநாட்ைட	நடத் கின்ேறாம்.	
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அவர 	ெபய ம்	 றிப்பிடப்பட் 	‘கீற் ’		இைணயத்தில்	அந்தச்	ெசய்தி
ெவளியான ம்	நான்	அவ டன்	ெதாைலேபசியில்	ெதாடர் ெகாண் 	நீண்டேநரம்
உைரயா ேனன்.	அ வைரயில்	நா ம்	இந்த	மாநாட் ன்	பின்னணியிலி ப்ப



அவ க் த்	ெதரியா .	ஆதிேயா 	அந்தமாக	எல்லாவற்ைற ம்	நான்	அவ க்
விளக்க	ேநர்ந்த .	
	
இப்ப த்தான்	‘ஸீ	தமிழ்	ெதாைலக்காட்சி’	கலாநிதி	மற் ம்	‘ஜூனியர்	விகடன்’
கதிர்,		கவிஞர்	தாமைர	ஆகிேயா க் ம்	விளக்க	ேநர்ந்த .	அவர்க க்
மின்னஞ்ச டாகேவ	க தங்கைள	அ ப்பியி ந்ேதன்.	அதனால்	தாமைரக்
அ ப்பிய	க தம்	பா.	ெசயப்பிரகாசம்	உட்பட	பல க் த்	ெதரிவிக்கப்பட் க்கிற .
ெஜர்மனியிலி க் ம்		க ணாகர ரத்தி டன்	 மார்	ஒ 	மணிேநரம்
ேபசியி க்கின்ேறன்.	அவ க் ம்	மாநாட் க் 	வ வதற் 	வி ப்பம்	இ ந்த .
ெபான் த் ைரயின்	அபாண்டப்	பழிச்ெசாற்க க் ப்	பிற 	அவ ம்	உங்கைளப்
ேபான் 	என்னிடம்	 வித்	 வி	விளக்கம்	ேகட் க்ெகாண் ந்தார்.	இப்ப ேய
பல க் ம்	விளக்கம்	ெசால்வதிேலேய	என 	ெபா 	கழிந்தி ப்பின்	என 	நிைல
என்ன	என்பைதச்	சீர் க்கிப்பா ங்கள்.	
	
சந்ேதகம்	ெபால்லாத	வியாதி.	 தலில்	எவ க் ம்	தன்னம்பிக்ைக
இ க்கேவண் ம்.	பிற 	மற்றவர்கள்	மீ 	 ரிந் ணர் ள்ள	நம்பிக்ைக
ேதான்றேவண் ம்.	இல்ைலேயல்	தா ம்	ேசார்ந் 	மற்றவர்கைள ம்	ேசார்வைடயச்
ெசய் வி வார்கள்.	

2020ம்	ஆண்டளவில்	உலைக	இந்த	‘ேசார் ’	என்ற	ெகாள்ைள	ேநாய்தான்
ஆக்கிரமிக்கப்ேபாகிற 	என் 	சமீபத்தில்தான்	ப த்ேதன்.	
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ஒேர	வார்த்ைதயில்	‘இல்ைல’	என்ப தான்	என 	பதில்.	
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அவர்கைளத்தான்	ேகட்கேவண் ம்.	ஈழப்	ேபாராட்டம்	ெதாடர்பாக
உணர் ர்வமாகச்	சிந்தித்தவர்கள்	தமிழக	எ த்தாளர்கள்	என்ப



அைனவ க் ம்	ெதரி ம்.	ெபான் த் ைர	சகட் ேமனிக் 	ெபாய் ம்	 ரட் ம்
ெசான்ன ம்	அவர 	 ற் க்கைள	உண்ைம	என் 	அவசரப்பட்
நம்பிவிட்டார்கள்.	யா க்காவ 	ெபான் த்தைரயிடம்,	நீங்கள்	ைவக் ம்
ற்றசாட் களிற் 	ஆதாரம்	என்ன?	என் 	தி ப்பிக்	ேகட்கத்	ேதான்றவில்ைல.

சரவணன்	என்பவர்	மாத்திரம்	கீற் 	இைணயத்தில்	நிதானமாகக்	க த் க்கைளச்
ெசால் ங்கள்	என் 	ேகட் க்ெகாண்டார்.	
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இந்த	மாநாட்ேடா 	ஒபாமா க் 	என்ன	க த் ேவ பா 	என்ப 	 ரியவில்ைல.
ஆனால்	 ள்ளிவாய்க்கால்	அவலத் க் ப்	பிற 	ஈழத்	தமிழர்கள்	 லம்ெபயர்ந்
வா ம்	நா களில்	பல	 திய	அைமப் கள்	ேதான்றியி க்கின்றன.	இதில்	ெபா நல
ேநாக்கின்றி	அவர்கள 	 ய	ேதைவகள்	க தி	உ வான	அைமப் க ம்	உள்ளன.
ஈழத் 	இலக்கிய	உல 	பற்றிேயா,	 கலிட	இலக்கியம்	பற்றிேயா	இ வைரயில்
அக்கைற	காண்பிக்காதவர்க ம் ட	எம 	மாநா 	பற்றித்	ெதரிந்த டன்
தத்தம 	அைமப் களின்	ஊடாக	அறிக்ைககள்	ெவளியிடத்	ெதாடங்கி ள்ளனர்.
இதன்	 லமாவ 	அவர்க க் 	ஈழத்	தமிழ்	இலக்கியம்,	எ த்தாளர்	ஒன்
டல்	பற்றிய	பிரக்ைஞைய	நாம்	உ வாக்கியி க்கிேறாம்	என்ற	ஆ தல்

எமக் ண் .	
	
ய னா	ராேஜந்திரனின்	நிைல ம்	எஸ்.	ராமகி ஷ்ணனின்	நிைல		ேபான்ற தான்.
ெபாய் ைரகைள	நம்பினார்கேளயன்றி	ப த்தறிந் ,	மாநாட்
ஏற்பாட்டாளர்க டன்	 ைறந்தபட்சம்	சி 	உைரயாடைலக் ட	நடத்தாமல்	உணர்ச்சி
ேவகத்தில்	இயங்கத்	ெதாடங்கி ள்ளனர்.	ெவற் 	உணர்ச்சிகளினாேலேய	நாம்
மிகப்	ெபரிய	அவலங்கைளச்	சந்தித்தி க்கின்ேறாம்.	விேவகத் டன்
இயங் வதன்	 லம்	வ ங்கால	தைல ைறயின க்காவ 	நம்பிக்ைகையக்
ைகயளிக்க	 ம்	என	நம் கின்ேறன்.	
	
����		���������	����������������	������	����
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மீண் ம்	எம 	ேநாக்கங்கைளப்	பா ங்கள்.	இலங்ைக	அர 	இலங்ைக	மக்களின்
வரிப்பணத்தி ம்	மக்களின்	வாக் களி ம்	இயங் கிற .	அரசிடம்	எதைன
ன்னிட் ம்	மக்கள்	ேகாரிக்ைககைள	 ன்ைவப்ப 	அ ப்பைட	உரிைம.	 றிப்பாக

‘மானியம்’	பற்றி	அறிந்தி ப்பீர்கள்.	ேமைல	நா களில்	அர கள்	பல்ேதசிய	கலாசார
ஆைணயங்கள்	 லம்	கல்வி,	கைல,	இலக்கிய,	கலாசாரப்பணிக க்காக
மானியங்கள்	ஒ க் வைத	அறிந்தி ப்பீர்கள்.	இலங்ைகயில்	பாடசாைலகள்,
பல்கைலக்	கழகங்கள்	ஆகியனவற்றில்	இயங் ம்	 லகங்க க் 	கல்வி
அைமச்சின்	ஊடாக	மானியம்	வழங்கி	 ல்கைளக்	ெகாள் தல்	ெசய்ய	உத ம்
நைட ைற	இ க்கிற .	இ 	சீராக	நைடெப கிறதா	என்ப 	 றித் ச்	சில
விமர்சனங்கள்	இ க்கின்றன	என்ப 	ேவ .	தமிழகத்தில்	 லக	அபிவி த்திச்
சைப	 லம்	தமிழ்	 ல்கள்	ெகாள்வன 	ெசய்யப்பட் 	விநிேயாகிக்கப்ப வைத
அறிவீர்கள்.	வணிக	இதழ்கள்	தவிர்ந்த	சில	இலக்கிய	சிற்றிதழ்க க் ம்	அரசின்
ஆதர 	இந்த	விநிேயாகத்	திட்டத்தில்	உள்ளடக்கப்பட் க்கிற .	
	
இலங்ைகயி ம்	இப்ப யான	மானிய	உதவிைய	அரசிடம்	ேகா வதில்	ஏ ம்	தவ
இ ப்பதாக	நீங்கள்	க கிறீர்களா?	இ விடயத்தில்	அர டன்	ேபசேவண் ய
ேதைவ	இலங்ைகயில்	நீண்டகாலம்	சிற்றிதழ்கைள	நடத் பவர்க க் 	உண் .
அதனால்	அதைன	வலி த் வ ம்	அதற்காக	அர க் 	அ த்தம்
பிரேயாகிப்ப ம்	எம 	கடைமகளில்	ஒன்ெறன	நிைனக்கின்ேறாம்.	
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இ வைரயில்	இல்லேவ	இல்ைல.	இப்ப 	ஒ 	மாநா 	நடக்கவி க் ம்	தகவேல
இனிேமல்தான்	ெதரியவரலாம்.	கைல,	இலக்கிய	ஆர்வம்	உள்ள	பல	தமிழ்,	சிங்கள,
ஸ்லிம்	எம்.பி.க்க ம்	பாரா மன்றத்தில்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்க டன்	 ட

நாம்	இ வைரயில்	இ பற்றி	இன்ன ம்	ேபசவில்ைல	என்ப ம்	உண்ைம.	
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இ தான்	மிகமிகச்	 வாரஸ்யமான	ேகள்வி.	கண்ணதாசனின்	பாடல்வரி	ஒன்



இ க்கிற .	“இ க் ம்	இடத்திலி ந் ெகாண்டால்	எல்லாம்	ெசௗக்கியேம”.
ெவளியிலி ந் ெகாண் 	ெசௗகரியமாக	எ ம்	ேகட்கலாம்.	சி 	 ம்ைபக் ட
எ த் ப்ேபாடாமல்,	 டங்கியி ந் ெகாண் 	ஓ வ 	எப்ப 	என்
ெசால்லிக்ெகாண் க்க	 ம்.	 ப்பர்	ஸ்டாரின்	எந்திரன்	பட	வசனகர்த்தாவிடம்
இப்ப 	ஒ 	ேகள்விைய	நிச்சயமாகக்	ேகட்கமாட் ர்கள்.	ஆனால்	 ப்பர்	ஸ்டாரின்
படங்களில்	என்ன	வசனங்கள்	எப்ப 	வந்தா ம்	எத்தைன	 ைற	வந்தா ம்
இலங்ைகயில்	தமிழ்ப்	பிரேதசங்களி ம்	ஈழத்	தமிழர்கள்	 லம்ெபயர்ந்த
நா களி ம்	வ ைலக்	 வித் க்ெகாண் 	ஓ க்ெகாண் க் ம்.	
ஆனால்		ஒன் டல்	ேபான்ற	அ பவப்	பகிர்வின்	 லம்	தன்ைன
வளர்த் க்ெகாள்ள	வி ம் ம்	பைடப்பாளிேயா,	கைலஞேனா	ஊடகவியலாளேனா
நீங்கள்	எதிர்பார்ப்ப ேபான் 	ேபசேவண் ம்	என் 	எதிர்பார்க்கிறீர்கள்.
தமிழகத்திலி ந் 	ஈழத்தமிழர்	 லம்ெபயர்ந்த	நா க க் 	வ ம்	ைவர த் ,
ெஜயேமாகன்	ேபான்றவர்கள்	 ட	அரசியல்	ேப வைதத்
தவிர்த் க்ெகாள்கிறார்கள்.	ஆனால்	எரி ம்	 ழ க் ள்
வாழ்ந் ெகாண் ப்பவன்	தன்ைனத்தாேன	தகனம்	ெசய் ெகாள்ளேவண் ம்
என் 	ெவளியிலி ந் 	 ரல்	ெகா க்கிறீர்கள்,	கட்டைளயி கிறீர்கள்..	இ
என்ன	நியாயம்?	இ 	ெகா ைம.	
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இவ்வள 	கால ம்	இந்தியத்	தமிழ்	எ த்தாளர்கள்	ஏன்	இப்ப 	ஒ 	மாநா
பற்றிச்	சிந்திக்கவில்ைல.?	இந்திய	திைரப்படங்கள்,	இந்திய	 ல்கள்	இலங்ைக
வரலாம்,	விற்பைனயாகலாம்.	ஆனால்	ஈழத் 	 ல்கள்,	ஈழத் த்	தமிழ்
திைரப்படங்கள்	அங் 	சந்ைத	வாய்ப்ைப	ெபற	 யா .	இ தான்	இந்திய	மத்திய
அரசின்	சட்டம்.	இ பற்றி	இ நாள்	வைரயில்	எந்தெவா 	இந்தியத்	தமிழ்
எ த்தாளேனா	கைலஞேனா	சிந்தித்தி ப்பானா?	தாய்	நா 	–	ேசய்	நா 	என்
ெசால்லிச்	ெசால்லிேய	எங்கைள	நாேம	ஏமாற்றிக்	ெகாண் ந்தி க்கிேறாம்.
காலம் ரா ம்	வல்லாதிக்கத்திற் க்	கட் ப்பட் 	ெதாங் தைசயாகேவ	நம
ஈழத் 	கைல,	இலக்கிய	உலகம்	வாழேவண் ம்	என்ப 	எ தாத	விதியா?	
	
இப்ப ச்	ெசால்வதனால்	என்ைனப்	பிைழயாக	விளங்கிக்ெகாள்ள	ேவண்டாம்.
இந்தியா	எம 	அயல்நா .	தமிழக	பைடப்பாளிகள்	பலர்	எம 	இனிய	நண்பர்கள்.
அவர்கள்	இலங்ைக	வ ம்ேபா ம்	 கலிட	நா க க் 	வ ைகத ம்	ேபா ம்
ஏற்றிப்ேபாற் கின்ேறாம்.தமிழாராய்ச்சி	மகாநாட் க் 	வித்திட்ட	எங்கள
அ ட்தந்ைத	தனிநாயகம்	அ களாைரேய	அவர்கள்	மறந் விட்டார்கேள!	



நவாலி ர்	ேசாம ந்தரப்	 லவைர	ெதரியாதவர்கள்	பலர்	தமிழகத்தில்
ஊடகங்களில்	இ க்கிறார்கள்	என்ற	தகவல் ட	சமீபத்தில்தான்	எனக் த்
ெதரியவந்த .	“ஆ க	நாவலைரத்	ெதரியா ,	நாவலர்
ெந ஞ்ெசழியைனத்தான்	ெதரி ம்”	என்றாேர	பயணக்கைத	மன்னன்	மணியன்.
ஈழத் ப்	பைடப் க க் 	அ க் றிப் 	ேபாட	ேவண் ம்	எனறாேர	கைலமகள்
ஆசிரியர்	கி.வா.ஜா.	இப்ப யாகச்	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேபாகலாம்.	
	
இலங்ைகயில்	தமிழர்கள்	இரத்தம்	சிந்தி	உயிைரத்	 றந் 	தமிைழ
வளர்த்தி க்கிறார்கள்,	தக்கைவத்தி க்கிறார்கள்.	ஈழத்	தமிழன்	பா காப்பின்
நிமித்தம்	ஏதிலியாக	ஓ யேபா ம்	தமிைழக்	ைகவிடவில்ைல.	தமிழ்
இலக்கியத்ைத	விட் 	விட் 	ஓடவில்ைல.	இந்தியச்	சினிமா,	இந்தியப்
பதிப்பகங்களின்	ெவளிநாட் 	சந்ைதக் ம்	 லம்ெபயர்	ஈழத்	தமிழர்தான்
இ க்கிறார்கள்.	இலங்ைக	தைலநகர்	பற்றிக்	ேகட்கிறீர்கள்,	எண்ப 	வ டங்கள்
கடந் ம்	ெகா ம்பில்	வீரேகசரி	என்ற	தமிழ்த்	ேதசிய	தினசரி	ெதாடர்ந்
ெவளியாகிக்ெகாண் க்கிற .	இந்த	எண்ப 	வ டகாலத் ள்	1958,	1977,
1981,	1983	வந் 	ேபாயி க்கிற .	இனக்	கலவரங்கள்	வந் ற்றேபா ம்
ெகா ம்பில்	தமிழர்கள்	வாழ்ந் ெகாண் தான்	இ க்கிறார்கள்.	தமிழ்	விழாக்கள்
நடந் ெகாண் தானி க்கின்றன.	வ டந்ேதா ம்	ஆ 	மாதம்	ேவல்	ரதம்	காலி
வீதியில்	நகர்ந் ெகாண் தானி க்கிற .	ஏராளமான	தமிழ்ப்	பாடசாைலகள்
ெகா ம்பி ம்	அதைனச்	 ழ ள்ள	பிரேதசங்களி ம்
இயங்கிக்ெகாண் தானி க்கின்றன.	
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க பதி	அரசியல்வாதிேயா,	வியாபாரிேயா,	பிர கேரா	இல்ைல.	 ைமயான
இலக்கியவாதி.	சிறி காலம்	வீரேகசரியில்	பணியாற்றியைமயால்	ஒ
பத்திரிைகயாளன்	என்ற	 க ம்	உண் .	மனிதாபிமானம்தான்	என 	
இயங் திைச.	அந்த	நிைலப்பா 	என்னிடமி ப்பதனால்தான்
அ ஸ்திேரலியா க் ப்	 லம்ெபயர்ந்த	பின் ம்	ேபாரினால்	பாதிக்கப்பட்ட	ஈழத்தமிழ்
மாணவர்க க் 	உத ம்	பணிகளில்	பல டன்	இைணந்தி க்கின்ேறன்.	என
இலக்கிய	ெசயற்பா க ம்	மனிதாபிமானம்	சார்ந்த தான்.	 க்கிச்
ெசால்வெதனில்	மானிட	ேநயம்தான்	என 	அரசியல்.	
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இலங்ைகயிலி ந் 	ெவளியா ம்	‘ஞானம்’	சஞ்சிைகயின்
150வ 	இதழில்	(நவம்பர்	2012)	ெவளியாகிய	என
ேநர்காணல்.	மின்னஞ்சல்	வழிேய	ேநர்காணைல	நிகழ்த்தியவர்:
ெல. க பதி.	
	
�������	������������	������
�������	����������	���������
���������������������.
��������������	������	��

����������������	���������	�������	�������
������������	������������	����������.
���������	����������	�������
���������������	���	��������	����������
����������	���������	������������.	������
�������������	�������	�������������������
������	��������	������������?	
	
மிகச்	சிறிய	வயதிேலேய	எனக் த்	தமிழ்	ேதசியப்	ேபாராட்டத்தின்	மீ 	ஈ பா
ஏற்பட் வி்ட்ட .		அரசியல்	 ழக்கங்கைள	உ வாக்கி	 வர்களில்	எ த
ஆரம்பித் ,	அரசியல்	 ண்டறிக்ைககள்,	கவிைதகள்,	நாடகம்	எனப்	பரப் ைர
எ த் கைள	எ தியவாேற	நான்	எ த் த்	 ைறக் ள்	 ைழந்ேதன்.	பரப் ைர
எ த் கள்	என்பதற் 	அப்பால்	தீவிர	இலக்கியம்	ேநாக்கி	நக வதற் 	ஏ வான
நிைலைமகள்	அப்ேபா 	என்	 ழலில்	இ க்கவில்ைல.	
	
என 	இ பத்ைதந்தாவ 	வயதில்	பாரிஸ்	வந்ேதன்.		இங்ேக	‘ ரட்சிக்
ெகாம் னிஸ்ட்		கழகம்	’	என்ற	சர்வேதச	ட்ெராட்ஸ்கிய	அைமப்ேபா 	ெதாடர்
ஏற்பட்ட .	அைமப்ேபா 	இைணந்தி ந்த	அந்த	நாட்களில்	ெசவ்வியல்
இலக்கியங்க ம்	நவீன	இலக்கியங்க ம்	எனக் க்		கட்சித்	ேதாழர்கள்	 லமாக
அறி கமாயின.	அந்த	நாட்களில்	நான்	அரசியலில்	மாத்திரமல்லாமல்		கைல,
இலக்கியத்தி ம்		கட்சியால்	பயிற் விக்கப்பட்ேடன்.		பீற்றர்	ஸ்வாட்ஸ்,	நிக்	பீம்ஸ்,



ஸ் வ்,	ஞானா	ேபான்ற	மிகச்	சிறந்த	ஆ ைமகளிடம்	கற் க்ெகாள்ள ம்
விவாதிக்க ம்	எனக் 	வாய்ப் க்	கிைடத்த .	கட்சித்	ேதாழர்க டனான
விவாதங்கள்,	உைரயாடல்கள்	 லம்	நான்	எனக்கான	எ த்ைதக்
கண்டைடந்ேதன்.	
	
�����	���������	�����	�������	�������	�������
�����������	��������	�����������
(�������������	������	����������
������������������������)	�����
������������.	������	�����������������
�������������	������������	���������
����������	����������������
���������������������	������	���������
�������	����������	����������������������.
������	�������	�����������	���������	(�������
�����������)	�������������	��������?	
	
ேதசியம்,	இனம்,	சாதி,	ெமாழி	ேபான்ற	எந்த	வ வில்	அதிகாரம்	மக்கள்மீ
ெச த்தப்பட்டா ம்	சமரசமில்லாமல்	அைத	எதிர்த் 	நிற்க	ேவண் ம்.	இ ேவ
எ த்தாள க்கான	அ ப்பைட	அறம்.	நி வப்பட் க் ம்	நீதி	அைமப் ம்,
சட்டங்க ம்,	தத் வங்க ம்,	ேதசியம்	 றித்த	கற்பிதங்க ம்,	ெபா ப்
பண்பா ம்	இச்	ச கத்தின்	ெப ம்பான்ைம	மக்கள்	மீ 	திணிக்கப்பட் க்கிற .
இந்தத்	திணிப் கள்	ேதசியத்தின்	ெபயரா ம்	மதத்தின்	ெபயரா ம்
கலாசாரத்தின்	ெபயரா ம்	இன ணர்வின்	ெபயரா ம்		ச கத்தின்
ெபா ப் த்தியால்	ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் க் ம்	நிைலயில்	இைவ	 றித் 	ேகள்வி
எ ப்பவர்கள்	மிகச்	சி பான்ைமயினேர.	எனேவ		ேகள்வி	எ ப் ம்
சி பான்ைமயினர்	மீ 	ெப ம்பான்ைமப்	ெபா ப் த்தியின்	அதி ப்தி
இ ந்ேதயா ம்.	அந்த	அதி ப்தி	சப்ைபக்	 ற்றச்சாட் களாக ம்
சிலேவைளகளில்	அவ களாக ம்	ெவளிப்ப ம்.	ேகள்வி	எ ப் வர்கள்		மீ
ெபா 	அவமான ம்	ச கப்	 றக்கணிப் ம்	நிக ம்.இ 	ஒ 	க த் ப்	ேபாராளி
தன 	எ த் க்காகக்	ெகா த்ேதயாக	ேவண் ய	விைல.	
	
நாங்கள்	எங்க க்காக	மட் மல்லாமல்	எங்கள்மீ 	நிராகரிப் கைள ம்
அவ கைள ம்	ெகாட் பவர்க க்காக ம்	ேசர்த் த்தான்	அதிகாரத்திடம்
ேகள்விகைள	எ ப் கிேறாம்		என்ற	எங்கள 	உ தியான	நம்பிக்ைகதான்
எங்கள 	 ணிச்ச க் ம்	எங்கள 	வீச்சான	க த் ப்	ேபா க் மான
அ ப்பைட.	
	
	���������	���	�����������	�������
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சிங்களப்	ெப ம்பான்ைம	இனத் டன்	ஏைனய	சி பான்ைம	இனங்கள்
ஒற் ைமயாகச்	ேசர்ந் 	வாழ்வெதன்ப 	சிங்கள	இனத்தவர்களின்	ைககளிேலேய
ெபரி ம்	தங்கி ள்ள .	சிங்கள	மக்க க் ள்ள	அரசியல்,	ெபா ளியல்,
பண்பாட் 	உரிைமகள்	ஏைனய	இனங்களிற் ம்	நீதி டன்	பகிரப்பட்டால்	மட் ேம
ஒற் ைம	சாத்தியா ம்.	சி பான்ைம	இனங்களின்	தனித் வமான	ெமாழி ம்
பண்பா ம்	பாரம்பரிய	நில ம்	ெப ம்பான்ைம	இன	அரசால்	சிைதக்கப்படக்
டா .	

	
இலங்ைகயின்	ஆட்சியாளர்கள்	சி பான்ைம	இனங்களின்	மீ 	இன	ெவ ப்ைபக்
கக் வைத	நி த் வேத	இனங்களிற்கிைடேயயான	ஒற் ைமக்கான	 தல்
நிபந்தைன.
தமிழர்கேளா	மற்ைறய	சி பான்ைம	இனங்கேளா	ெப ம்பான்ைம	இனத்தின்மீ
அரசியல்	ஐ ற 	ெகாள்ள ம்	பிரிந் 	ெசல்வ 	 றித் 	ேயாசிக்க மான
காரணங்கைள	இலங்ைக	இனவாத	அர கேள	உ வாக்கின.	அந்தக்	காரணங்கள்
இன் ம்	அப்ப ேயதா ள்ளன.	
	
இப்ேபா 	‘இணக்க	அரசியல்’	என்ெறா 	ெசால்லாடல்	சில	தமிழ்	அரசியற்
தரப் களால்	 ன்ைவக்ப்ப கிற .	அர டன்	இணங்கி	மக்களிற்கான
அபிவி த்தித்திட்டங்கைள	 ன்ென க்க	ேவண் ம்	என்கிறார்கள்	அவர்கள்.
அரசிடமி ந் 	அபிவி த்தித்	திட்டங்கைள ம்	ச கநல	உதவிகைள ம்	ெப வ
மக்கள 	அ ப்பைட	உரிைம.	அைதச்	ெசய் 	ெகா க்க	ேவண் ய 	அர ைடய
கடைம.	
	
இந்த	அபிவி த்திட்டங்களிற்காக	அரசி ைடய	இனவாதப்	ேபாக்ைகக்
கண் ெகாள்ளாமலி ப்ப ம்	அர ைடய	அராஜகங்களின்	 ன்	வாய்	ெபாத்தி
நிற்ப ம்	இன் ெமா 	ப 	கீழிறங்கி	இலங்ைக	அர க் 	இட சாரிப்
பாத்திரத்ைத ம்,	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் ப்	பாராட் ப்	பத்திரத்ைத ம்	இந்த
இணக்க	அரசியலாளர்கள்	வழங் வ 	மக்க க் ச்	ெசய் ம்	ேமாசமான
ேராகமா ம்.இணங்கி	வாழ்வதற் ம்	அ ைமகளாக	வாழ்வதற் ம்	நிைறய

ேவ பா க ள்ளன.	ைகளில்	விலங் டன்	இன்ெனா வ டன்	ைககைளக்
க்கிக்ெகாள்ள	 யா .	
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இலங்ைகத்	தீவின்	இன	 ரண்கைள ம்	இனங்களிற் 	இைடயிலான	பரஸ்பர
சந்ேதகங்கைள ம்	அதி ப்திகைள ம்		ஒ ேபா ம்	ஆ தத்தாேலா	இரா வ
நடவ க்ைககளாேலா		ேபாக்கிவிட	 யா 	என்பைதப்	ேபாரா ம்	சி பான்ைம
இனங்கள்	மட் மல்லாமல்	ஆ ம்	தரப் ம்	ெப ம்பான்ைம	இன	மக்க ம்
விளங்கிக்ெகாள்வ 	 க்கியமான .	

இலங்ைகயின்	 வியியல்,	ெபா ளியல்,	பண்பா 	எனத்	தீர்க்கமாகச்
சிந்திக்ைகயில்	இலங்ைக	வரலாற் ரீதியாகேவ	இந்திய	வல்லரசின்	கீேழேய
இ க்கிற .	இலங்ைகயின்	இைறயாண்ைம	 யாதீனமானதல்ல.	இந்த	அரசியல்
உண்ைமைய	நாம்	கசப் டன்	ஏற் க்ெகாண்ேடயாக	ேவண் ம்.	
இலங்ைகயில்	ஓர்	அரசியல்	தீர் 	ஏற்பட	ேவண் ெமனில்	அதற் 	இந்திய
அரசின 	 ைமயான	ஒப் தல்	கிைடத்ேதயாக	ேவண் ம்.	இனப்	பிரச்சிைனயில்
சிங்களவர்க ம்	தமிழர்க ம்	இஸ்லாமியர்க ம்	மட் மல்லாமால்	இந்திய
ஆட்சியாளர்க ம்	ஓர்	அைசக்க	 யாத	தரப்ேப	என்ற	உண்ைமைய	நாங்கள்
விளங்கிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

இலங்ைக	–	இந்திய	உடன்ப க்ைக	 ைமயாக	அ ல்ப த்தப்ப வ ம்
மாகாணசைபகளிற் 	காணி,	காவற் ைற	உள்ளிட்ட	 ைமயான	அதிகாரங்கள்
வழங்கப்பட் 	ஓரள க்காவ 	அதிகாரங்கள்	பரவலாக்கப்ப வ ேம	இன
ரண்கைளக்	கைளவதற்கான	சரியான	ெதாடக்கமாக	இ க்க	 ம்.	

	
மாறாக	இலங்ைக		அர 	வடக் க்	கிழக்கில்	காணி	பி ப்பதா ம்,	ேபாராட்டங்களில்
ஈ ப ம்	மக்கள்	மீ 	கழி 	எண்ைணைய	ஊற் வதா ம்,	ெவள்ைள	வான்
கடத்தலா ம்,	கட்டாயக்	 ேயற்றங்களால்	இனச்	சனத்ெதாைக	வீதாசாரங்கைள
மாற்றியைமப்பதன்	 ல ம்	இனப்	பிரச்சிைனைய	 த் விடலாம்	என
நிைனக்கிற .	இ தான்	இலங்ைகத்	தீவின்	நிரந்தரப்	ேபரவலம்.	
	
��������	����������	���������������
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ஈழத்	தமிழர்கள்மீ 	உள்ள	அக்கைறயால்தான்	இத்தைகய	வன் ைறக்கான
எத்தனிப் கேளா	வன் ைறகேளா	நிகழ்கின்றன	என்பைத	நான்	 ற்றாக
நிராகரிக்கின்ேறன்.	ஈழத்	தமிழர்கள்	மீ 	இந்த	வன் ைறயாளர்கள்
உண்ைமயிேலேய	அக்கைற	ெகாண்டவர்களாக	இ ந்தி ப்பின்	வன்னியில்	மக்கள்
லிகளால்	பணயக்	ைகதிகளாகப்	பி த் 	ைவக்கப்பட் ந்த	ேபா ம்,	தப்பிேயா ய
மக்கைளப்	 லிகள்	 ட் க்ெகான்ற	ேபா ம்	இந்த	வன் ைறயாளர்கள்	 லிக க்
எதிராகக்	 ரல்	ெகா த்தி ப்பார்கள்.	மாறாக	இந்த	வன் ைறயாளர்கள்
இன் வைர	 லிகளின்	 கழ்	பா க்ெகாண் க்கிறார்கள்.	இந்த
வன் ைறயாளர்களிடம்	இ ப்ப 	ெவ ம்	 லியாபிமானம்	மட் ேம.	அைத		ஈழத்
தமிழர்கள்	மீதான		அக்கைறயாக	விளங்கிக்ெகாள்ளத்	ேதைவயில்ைல.	
	
தமிழகத்தி ள்ள	இத்தைகய	வன் ைறக்	 க்களிற் 	ஈழத் 	அரசியலின்
வரலாேறா,	உள்ளார்ந்த	பிரச்சிைனப்பா கேளா	ெதரிவதில்ைல.	தமிழர்களிற் ம்
சிங்களவர்களிற் ம்	 ட	அவர்க க் 	ேவ பா 	ெதரியவில்ைல.	
	
இந்தக்	 க்க ைடய	அரசியல்	பண் 	என்னெவன்பைத	அறிய	தமிழக
அரசியலி ம்	தமிழக	மக்க ைடய	அ ப்பைடப்	பிரச்சிைனகளி ம்	இவர்கள்
என்ன	நிைலப்பா கைள	எ க்கிறார்கள்	என்பைதக்	 ர்ந் 	கவனித்தாேல
ெதரி ம்.	அப்பட்டமான	வல சாரிகளாக ம்	கலாசார	அ ப்பைடவாதிகளாக ேம
இவர்கள்	அங் 	இயங் கிறார்கள்.
இந்த	வன் ைறகள்	 றித் 	தமிழகத்தின்	ெசாற்ப	மனித ரிைமயாளர்கள்
கவனெம த்தி ப்ப ம்	கண்டன	அறிக்ைக	ெவளியிட் ப்ப ம்	நம்ைமச்	சற்
நிம்மதியைடய	ைவத்தா ம்	இந்த	வன் ைறைய	ஆதரித் 	பலர்	எ வ ம்
ெப ம்பாலாேனார்	ம னம்	சாதிப்ப ம்	அச்சத்ைத ட் கிற .	
	
����������	������������	�������
������������?	���������	������������.
���������	���������	�������������
������������.	�������������
������������������	���������	�������������.	
	
எந்தவைக	இலக்கியெமனி ம்	அ 	ந 	நிைலேயா 	இ க்க	ேவண் ம்.
அரசியலில்	ந 	நிைலைம	என்ப 	எந்தப்	பக்க ம்	சாரா 	இ த்தலல்ல.	எந்தச்
சந்தர்ப்பத்தி ம்	உண்ைமைய	மைறக்கா 	ேப தேல	அரசியல்	ந நிைலைம.	
	
ெசய்திகேள	வரலாறாகின்றன,	வரலாேற	இலக்கியப்	 ைன களிற்
ஆதாரங்களாகின்றன	என்ற	உங்கள 	‘ெபாயின்ைட’	நான்
விளங்கிக்ெகாள்கின்ேறன்.	ெசய்திகளாயி ந்தா ம்	வரலாறாயி ந்தா ம்	அைவ



அவற்ைறக்	கட்டைமப்பவரின்	பார்ைவக்	ேகாணத்திலி ந்ேத
கட்டைமக்கப்ப கின்றன.	ஆகேவ		ஒன் க் 	ேமற்பட்ட	ெவவ்ேவ 	வரலா கள்
சாத்தியேம.	
	
எ த் க்காட்டாக	ஒ 	வரலாற் 	நிகழ் க் 	 ன் 	விதமான	வரலா கள்
ெவவ்ேவ 	பார்ைவக்	ேகாணம்	ெகாண்ட	 ன் 	தரப் களால்
கட்டைமக்கப்ப கின்றன	என	ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.	ஓர்	இலக்கியவாதிக்
இந்த	 ன் 	வரலாற் க்	ேகாணங்க ேம	 க்கியமானைவ.	இந்த	வரலா களின்
அ ப்பைடயில்	இலக்கியவாதியால்	இன்ெனா 	வரலாைறக்	கட்டைமக்க	 ம்.
அ 	நான்காவ 	வரலாற் க்	ேகாணம்.		இலக்கியவாதியின்	தரப் 	அ .
எ தப்பட்ட	அல்ல 	ெசால்லப்பட்ட	வரலாற்ைற	அப்ப ேய	பிரதிெய ப்பதல்ல
இலக்கியம்.	வரலாற்றின்	 ண்	அல களிற் ள்	ஊ வி	வரலாற்ைற	ம 	ஆக்கம்
ெசய்வேத	பைடப்பிலக்கியம்.	இலக்கியத்ைத		உபவரலா 	என்பார்கள்.	
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சினிமா க் ம்	இலக்கியவாதிகளிற் மான	ெதாடர் 	 ைமப்பித்தன்
காலத்திலி ந் 	இன்ைறய	எஸ்.	ராமகி ஷ்ணன்	வைரக் ம்	இ க்கிற .
இலக்கியவாதிகள்	சினிமாவில்	பங்ெக ப்ப 	 லம்	தமிழ்	சினிமா	ஒ ப 	தன் ம்
ன்ேனற	ேவண் ம்.	ஆனால்	சினிமா க் ள்	 ைழ ம்	இலக்கியவாதிக ம்

வணிகச்	சினிமா	எ ம்	சகதிக் ள்	 ழ்கிவி வேத	இங்ேக	நடக்கிற .	 ப்ப
வ டங்களாக	இலக்கியம்	எ திவ ம்	சா 	நிேவதிதா	ஒ 	மகா	ேகவலமான
திைரப்படத்தில்	கண்ணிைமக் ம்	ேநரேம	ேதான்றி	 த் ப்	பாட் ற் 	 ட்டத்ைத
ெநளிக் ம்	அவலம்தான்	இங்ேக	நடக்கிற .	உலகச்	சினிமாைவக்	கைரத் க்

த்ததாகச்	ெசால் ம்	ஓர்	எ த்தாளன்	இவ்வாறா	சீரழிய	ேவண் ம்	.	எனக்
அவ்வாறான	ஆர்வங்கள்	ஏ மில்ைல.	தமிழ்ச்	சினிமா	இன்டஸ்ரி	என்ப 	ெவ ம்
சந்ைத.	சந்ைத	விதிகேள	அங்ேக	ெசல் ப யா ம்.	
	
‘ெசங்கடல்’திைரப்படம்	சந்ைதப்ப த் ம்	ேநாக்கத்ைத	 தன்ைமப்ப த்தாமல்
தயாரிக்கப்பட்ட	திைரப்படம்.	வணிக	நி வனங்களின்	கட் களிற் ள்	நிற்காமல்
யாதீனமாக	உ வாக்கப்பட்ட	சினிமா	அ .	அந்தத்	திைரப்படத்தின்	கைத

ேநர யாக	அரசியைலப்	ேப ம்	கைத.	இராேமஸ்வரத்திலி க் ம்	ஈழத் 	அகதிகள்
றித் ம்	இலங்ைகக்	கடற்பைடயால்	ெகால்லப்பட்ட	தமிழக	மீனவர்கள்	 றித் ம்

அந்தப்	படம்	ேபசிய .	வணிக	மதிப் ள்ள	அல்ல 	ெதாழில் ைற	ந கர்கைளக்



ெகாண்டல்லாமல்	அகதிகைள ம்	மீனவர்கைள ம்	ந க்க	ைவத் 	உ வாக்கப்பட்ட
மக்கள்	பங்ேகற் ச்	சினிமா	‘ெசங்கடல்’.	அதனால்	தான்	அத்திைரப்பட
உ வாக்கத்தில்	நான்	பங்ெக த்ேதன்.	
	
�������	�������������	�������	�����
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என 	கிராமம்	யாழ்	நகரத்திலி ந் 		 ன்றைரக்	கிேலா	மீற்றர்கள்
ெதாைலவிலி க்கிற .	மிக ம்	பின்தங்கிய	தீவகக்	கிராமம். த்தத்தால்
அல்ைலப்பிட் க்	கிராமம்	மிகக்	க ைமயாகப்	பாதிக்கப்பட்ட .	 ன் 	மிகப்ெபரிய
ட் ப்	ப ெகாைலகைள	என 	கிராமத்தில்	இரா வம்	ெசய்தி க்கிற .

இப்ெபா ம்	என 	கிராமம்	இரா வத்தின்	ைககளிேலேய	இ க்கிற .	
தாயகம்	தி ம்ப	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	மனதிற் ள்
கனன் ெகாண்ேடயி க்கிற .	எனி ம்	சிங்கள	ஊடகவியலாளர்கேள	மகிந்த
ராஜபக்ச	அர க் 	அஞ்சி	ெவளிநா களிற் த்	தப்பி	ஓ 	வ ைகயில்	நான்	அங்
ெசல்வ 	எவ்வள 	சாத்தியம்	என்ற	ேகள்வி	எனக் ள்	இ க்கின்ற .	ஏெனனில்
ஒ 	 ற் லாப்	பயணியாகாேவா	அல்ல 	வாய்	ேபசாப்	பிராணியாகேவா
இலங்ைகக் 	வர	எனக் 	வி ப்பமில்ைல.	நான்	அகதியாக	அய்ேராப்பா க்
வ வதற் 	என்ன	காரணங்களி ந்தனேவா	அேத	காரணங்கள்	இப்ேபா ம்
நீ க்கின்றன.	
	
அரசின்	இத்தைன	ஒ க் ைறகளிற் ம்	கண்காணிப் க க் ள் ம்	
இ ந் ெகாண் 	எந்த	அரசியல்	பின்பலேமா	அைமப் ப்	பலேமா	இல்லாமல்
உண்ைமகைள	எ திவ ம்	ேதாழர்கைள	நான்		மரியாைத டன்	வணங் கிேறன்.	
அவர்கைள	நான்	தாயகத்தில்	சந்திக்க	வாய்ப்பி ப்பைதக்	காட் ம்	அவர்கள்
என்ைன	அய்ேராப்பாவில்	சந்திப்பதற்ேக	அதிக	வாய்ப் கள்	உள்ளதாக	நான்
க கிேறன்.	
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அத்தைகைய	விமர்சனங்க ம்	இத்தைகைய	ேகள்விக ம்	எப்ேபா ம்	என்மீ
ைவக்கப்ப கின்றன.	நா ம்	ஒேர	பதிைலேய	தி ம்பத்	தி ம்பச்	ெசால்லி
வ கிேறன்.	என்மீ 	வீசப்ப ம்	 ற்றச்சாட் க ம்	அவ க ம்		ேஷாபாசக்தி



என்ற	தனிநபர்	மீ 	ைவக்கப்ப வதில்ைல.	அந்த	அவ கள்	 லம்	என
அரசியல்	நிைலப்பா கைள ம்	விமர்சனங்கைள ம்	தாக் வ ம்	திரிப்ப ேம
அவ றாளர்கள 	 றியாயி க்கிற .	அைத	என்னால்	அைமதியாக	அ மதிக்க

யா 	தாேன.	
	
�������	���	��������������������	�������	���
���������������������
���������������������.	���������	��������	��
������������������	�������
����������������������������.	��������
�������������	����������	�������	���������
����������?	����	�������	�����������������
�����������?	
	
ெபா டைம	இயக்க	வரலாற்றில்	கார்ல்	மார்க்ஸிற் 	அ த்ததாக	கைல
இலக்கியத்தின்	மீ 	அக்கைற	ெச த்திய	மிகப்ெப ம்	ஆ ைம	ட்ெராஸ்கிேய.
இலக்கியம்	 றித்த	அவர 	 தந்திரக்	ேகாட்பா கள்	எனக் 	இன் ம்
வழிகாட் வன.	
	
ெபா டைமத்	தத் வத்ைதப்	ெபா த்தவைர	ட்ெராஸ்கியின்	‘நிரந்தரப்	 ரட்சி’
றித்த	ேகாட்பா 	மிக	 க்கியமான .	இந்தள க் த்தான்	இப்ேபா

ட்ெராஸ்கியத்தின்	மீ 	எனக் 	ஈ பா ண் .	ட்ெராஸ்கியின்	எ த் கைள ம்
கடந் 	வந் தான்	இன்ைறய	உலகமயமாதல்	 ழைல	அ த்தள	மக்கள்
எதிர்ெகாள்ள	ேவண் ள்ள .	 றிப்பாக,	எம 	சாதியச்	 ழலில்	அம்ேபத்க ம்
ெபரியார்	ஈெவரா ேம	அ த்தள	மக்களின்	வி தைலக்கான	 தன்ைமயான
வழிகாட் கள்	எனக்	க கின்ேறன்.	நம 	ச கத்தின்	ஒவ்ெவா
தனிநப க் மான	 தன்ைமயான	ச க	அைடயாளம்	வர்க்க	அைடயாளம்
கிைடயா .	அந்த	அைடயாளம்	அவர 	சாதியாகேவயி க்கிற .	எனேவ	சாதிய
வி தைல	சாத்தியமில்லால்	நம 	ச கத்தில்	ேவெறந்த	வி தைல ம்
சாத்தியமாகா .	
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வன்னிக்	கா களின்	 தல்வி	தமிழ்க்கவி.	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்	அைமப்பில்
இ ப 	வ டங்களாகப்	பல்ேவ 	 ைறகளி ம்

இயங்கியவர்.	கைடசிவைர	 லிக டன்	களத்தில்	இ ந்தவர்.	தமிழீழ	சட்டக்
கல் ரியில்	கற் த்	ேதறிய	சட்டவாளர்.	 லிகள்	இயக்கத்தின்		நட்சத்திர	ேமைடப்
ேபச்சாளர்.	‘ லிகளின்	 ரல்’	வாெனாலி,	‘தமிழீழத்	ேதசியத்	ெதாைலக்காட்சி’
ஆகியவற்றில்	 தன்ைமயான	நிகழ்ச்சித்	தயாரிப்பாளர்.	சி கைத,	நாவல்,	பத்தி
எ த் ,	நாட்டாரியல்,	ந ப் ,	இைச,	ஒலி	–	ஒளிப்பதி ,	ெமாழிெபயர்ப் 	எனக்
கைலயின்	ெவவ்ேவ 	பரிமாணங்கைள ம்	வசப்ப த்திக்ெகாண்டவர்.	
	
இவ்வ டத்தின்	ெதாடக்கத்தில்	தமிழ்க்கவியின்	‘ஊழிக்காலம்’	நாவைல	தமிழினி
பதிப்பகம்	ெவளியிட்டேபா 	அைனத் லகத்	தமிழ்	இலக்கிய	வாசகப்பரப்பி ம்
தமிழ்க்கவி	கவனம்	ெபற்றார்.	இ தி	 த்தத்திற் ள்	சிக்கியி ந்த	 ன்
இலட்சம்	மக்கள 	சாட்சியமாக	அந்த	நாவல்	இ ந்த .	இலங்ைக	அரச
பைடகள 	இனவழிப்ைப ம்	ெகா ரங்கைள ம்	நிண ம்	தைச மாக	 ன்ேன
ைவத்த	நாவல்;	வி தைலப்	 லிகள்	தம 	ெசாந்த	மக்கைளேய
ெகான்ெறாழித்தைத ம்	அவர்கள 	மனித ரிைம	மீறல்கைள ம் ட	பதி
ெசய்யத்	தவறவில்ைல.	தன்ைன	உ தியான	தமிழ்த்	ேதசியவாதியாகப்
பிரகடனப்ப த் ம்	தமிழ்க்கவி	என்ற	பைடப்பாளியின்	ேநர்ைமத்திறனான
சாட்சியம்	அந்த	நாவல்.	
	
இரா வத்தின்	பி யி ம்	 லனாய்வாளர்களின்	கண்காணிப்பி ம்	கிடக் ம்
வன்னி	நிலத்தில்	வாழ்ந் ெகாண் க் ம்	தமிழ்க்கவியிடம்	மின்னஞ்ச டாக
நிகழ்த்திய	இந்த	ேநர்காணைலத்	ெதா க் ம்ேபா 	பதற்ற ம்	 ய ம்



என்ேனா ந்தன.	தமிழ்க்கவி	அம்மா	வாரிப்	பலிெகா த்த	அவர 	 த்த
மக க் ம்	எனக் ம்	ஒேர	வய .	ேபாராட்டத்திற்காக	தமிழ்க்கவி ம்	அவர

ம்ப ம்	ெசய்த	தியாகங்கள்	மிகப்ெபரி .		கண்ட	இழப் க்க ம்	பட்ட
வலிக ம்	ஏராளம்.		அந்த	வலிகைளத்	தாண் ம்	திமிர்த் 	நிற் ம்	ேபாராளியின்
–	பைடப்பாளியின்	ேநர்காணலி .	அேதேவைளயில்	வன்னியின்	சாமான்ய
ம ஷியின்	கைத மி .	
	
–	ேஷாபாசக்தி	
29.05.2014.



நான்	வ னியா	மாவட்டத்தி ள்ள	சின்னப் க் ளம்
கிராமத்தில்	ஒ 	ெசத்ைத	வீட் க் ள்	இரண்டாவ 	ெபண்
ழந்ைதயாகப்	பிறந்ேதன்.	கந்தப் 	என்	தந்ைத.	தாயார்

ெபயர்	லட் மி.	என்	உடன்	பிறப் கள்	பதிெனா வர்.
இப்ேபா ம்	உயி டன்	அய்ந் 	சேகாதரங்கள்	உள்ளனர்.	
	
என்	தந்ைத	கா ெவட் ,	விவசாயி,	ேவட்ைடக்காரன்,
க ன	உைழப்பாளி.	அப் 	இரண்டாம்	வ ப் ப்	ப த்தவராம்.	
அம்மா	அவரிடம்	எ த	வாசிக்கக்	கற்றி ந்தார்.
அப் க் 	கல்கி,கைலமகள்,ஆனந்த	விகடன்	இவற் டன்
தினசரி	வீரேகசரி ம்	ேவண் ம்.	காைலயில்	தன்
ெகாட்டப்ெபட் யிலி ந் 	பத் ச்சதம்	எ த் 	என்னிடம்
த வார்.	நான்	அைத	ைவத் க்ெகாண் 	படைலக் ள்

நின் 	ேபப்பர்காரரிடம்	ஒ 	‘வீரேகசரி’	வாங் ேவன்.	அதில்	டார்ஸான்,
உதயணனின்	கடற்கன்னி,	கி ஷ்ணாவதாரம்	என்பவற்ைறப்	ப த் விட்
அப் க்காக	ைவத்தி ப்ேபன்.	
	
ஏ வயதிேலேய	ேசைனப் ல க் 	 ரங் க்	காவல்.	மந் க்கா களில்	மா
கைலக்க,	வட் க்காய்	 வித்தைலப்	பாகற்காய்	ஆய,	வற் க் ளத்தில்	மீ க்
கரப் க்	 த்த,	சீைலவார,	ஊர்ப்	ெபா யேளா 	கிட் ய க்க,	மாபிள க்க,	அப்
பன்றிக் 	ெவ ைவத்தால்	ெந ப் ட்ட,	வாட்ட,	மான்மைரக் 	ெவ ைவத்தால்
இைறச்சி	விற்பைனையப்	பார்க்க,	கா களில்	கதிகால்	ெவட்ட,	அப் ேவா
காட் க் ப்	ேபாக	என்ெறல்லாம்	இயங்கியவள்	ேமலதிகமாக	ஒ ைமல்
ெதாைலவிலி ந்த	பாடசாைலக் ம்	ேபாேவன்.	பாடசாைல	விட் 	வந்த ம்
சாணியள்ளி	பட் ட்ட,	மா கைளச்	சாய்த் ப்	பட் யைடக்க	என் 	 க்க
எப்ப ம்	இ ம்.	இ ண்ட ம்	சாப்பிட் விட் 	ேநரத்ேதா 	ப த் 	ேநரங்
கழித் 	எ ேவன்.	அப் 	ெசல்லம்,	அவேரா தான்	உறங் ேவன்.	அவேரா 	கா
கரம்ைபெயல்லாம்	திரிேவன்.	ேவட்ைடக்கா களில்	தடயம்	பார்ப்ப 	எல்லாம்
அத் ப்ப .	
	
என் ைடய	ப ப்ைப		அய்ந்தாம்	வ ப்ேபா 	நி த்தினார்	அப் .	“பிள்ைளக்
எ த	வாசிக்க	ஏ ந்தாேன	இனிக்	கா ம்.	பில க் 	 ரங் 	வ தம்மா	விட்டா
இந்த	வரிச	உைழப் ப்	ேபாச் ”	என்றார்.	
	
“ஓ”என் 	மகிழ்ச்சியாகத்	தைலயாட் 	ஏற் க்	ெகாண்ேடன்.	அதற் 	 ந்ைதய
வ டம்	அய்ந்தாம்	வ ப் க்கான	அரசாங்கப்	பரீட்ைசயில்	மாகாணத்தில்	 தல்
மாணவியாகத்	ேதறியி ந்ேதன்.	அ 	எனக் ம்	ெதரியா ,	என்	வீட் க் ம்
ெதரியா .	ஆனால்	பாடசாைலக் 	அதற்கான	வி 	வந் 	விட்ட .	அப்ேபா
நான்	பாடசாைலக் ச்	ெசல்வைத	நி த்தியி ந்ேதன்.	பாடசாைலயிலி ந்



த் லிங்கம்	ஆசிரியர்	வந் 	என்	தந்ைதையக்	கண் த் 	மீண் ம்	என்ைனப்
பாடசாைலக் 	இ த் ச்ெசன்றார்.	
	
நான்	ஒன்பதாம்	வ ப் ப்	ப த் க்ெகாண் ந்தேபா 	பாடசாைலகைள
அரசாங்கம்	 வீகரித்த .	அப்ேபா 	என 	ப ப் 	மீண் ம்	நின் 	ேபான .
அதற் ப்	பிற 	பதினான் 	வயதில்	எனக் க்	கல்யாணம்	ெசய் 	ைவத்தார்கள்,
பதிைனந் 	வயதில்	தாயாேனன்.	 ப்பத்தியிரண் 	வயதில்	எனக் ப்	ேபத்தி
பிறந்தாள்.	அ 	என்	வாழ்வின்	இ ண்ட	காலம்.	இளவய த்	தி மணங்கள்	பற்றி
யா ம்	ேபசினாற் ட	என்	உட ம்	உள்ள ம்	ந ங் கின்றன	.	
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1956-ல்	வ னியாவில்		தமிழர க்	கட்சியின்	மாநா 	நடந்தேபா 	எனக் 	எட்
வய .	அப் 	அந்த	மாநாட் 	ஊர்வலங்களிெலல்லாம்	என்ைனத்	தன 	ேதாள்	மீ
ஏற்றி	நடந் ெசன்றார்.	
	
‘ ப்பாக்கிக்	 ண் 	விைளயா ம்	பந் ’,	‘சிைறச்சாைல	 ஞ்ேசாைல’		என்ற
ேகாஷங்களிெலல்லாம்	நா ம்	 ரல்	ெகா த்தி க்கிேறன்.	அைதத்	ெதாடர்ந்
வந்த	இன	வன்ெசயலில்	பாதிக்கப்பட்ட		தமிழ்மக்கைள	எங்கள 	வீட் க்க ேக
திதாகக்	கட்டப்பட் க்	ெகாண் ந்த	 ட் ற க்	கட்டடத்தில்தான்
ெகாண் வந் 	தங்கைவத்தனர்.	அந்த	அகதிகைளப்	பராமரிக் ம்	பணியில்	ஊர்ப்
ெபரியவர்க டன்	என்	தந்ைத ம்	கலந் 	ெகாண்டார்.		அதனால்	நா ம்
அப் டன்	அங்ெகல்லாம்	ெசன்ேறன்.	 ரிந் ம்	 ரியாம ம்	ெதரிந்த	அவலம்
எனக் ச்	சிங்களவர்கள்	மீ 	ேகாபத்ைத	ஏற்ப த்திய .	சில
மாதங்க க் ள்ளாகேவ	அரசாங்கம்	அகதிகைள	அவர்கள 	ெசாந்த
இடங்க க் த்	தி ம்பக்	கட்டைளயிட் 	நிவாரண	உதவிகைள	நி த்திய .
அேநக	மக்கள்	தி ம்பிப்	ேபாக	வி ம்பவில்ைல.	எனேவ	நம்	ஊரவர்கள்	அந்தக்

ம்பங்கைள	பங் 	ேபாட் 	தம 	வீ களில்	தங்க	ைவத்தனர்.	அந்த	வைகயில்
எம 	வீட் க் 	 ன் 	 ம்பங்கள்	வந்தன.	
	
வீட்ேடா 	ஒத்தாப் 	இறக்கி	ஒ 	 ம்ப ம்,	 டத்தில்	ஒ 	 ம்ப ம்,	மால்
என்ற	ப திைய	இரண்டாகத்	த த் 	ஒ 	 ம்ப ம்	 யி த்தப்பட்டனர்.
அவர்களிடமி ந் 	நான்	ேகட்ட	அதிர்ச்சித ம்	கைதகள்	அரசாங்கத்தின்மீ
எனக் க்	ேகாபத்ைத	ஏற்ப த்திய 	என்றா ம்	நான்	என்ன	ெசய்ய ம்..	நான்
சி மியல்லவா!	1981	–	1983	இன	வன்ெசயல்களிலி ம்		பாதிக்கப்பட்ட	மக்கள்
எம 	கிராமத் க் 	இடம்	ெபயர்ந் 	வந்தனர்.	
	
1977-ம்	வ டம்	தமிழீழத் க்கான	பிரச்சாரக்	 ட்டங்களில்	 ன்வரிைசயில்
இ ந் ம்	அரசியல்	விளக்கம்	கற்ேறாம்.	எம 	கிராமத்தில்	இவ்வைகப்	பிரச்சாரக்



ட்டம்	நடந்த	ேபா 	மாதர்	சங்கத்	தைலவி	என்ற	 ைறயில்	நான்	அந்தக்
ட்டத் க் த்	தைலைம	தாங்கிப்	ேபசிேனன்.	ெதாடர்ந் 	வந்த	இன

வன்ெசயல்களில்	எங்கள 	கிராமம்	பாதிக்கப்படவில்ைல	எனி ம்	எம 	அயற்
கிராமங்கள்	ெபரி ம்	பாதிக்கப்பட்டன.	சிங்களவர்களால்	எம 	கிராம	வீ கள்
ெகாள்ைளய க்கப்பட்டன.	கால்நைடகள்	களவாடப்பட்டன.	ெப ம்பா ம்	உழ
ெசய் ம்	மா கைளக்	கடத்திச்	ெசன் 	கப்பம்	வ லித்தபின்	தி ப்பிக்
ெகா த்தனர்.	
	
அ 	 றித் 	ெபாலிஸில்	 ைறப்பா 	ெகா த்தால்	மா 	ேமைசக் 	கறியாகப்
ேபாய்	வி ம்.	நல்ல	விைதப் க்	காலத்தில்	இந்தக்	கள 	நடப்பதால்	மா கைள
மீட்கேவ	விவசாயிகள்	வி ம் வார்கள்.	இந்தக்	கள க் 		சில	தமிழர்கள்
ஊ க் ள்ேளேய	தி டர்களிற் 	உதவியாக	இ ந்தார்கள்.	பயிர்	விைள ம்
த ணத்தில்	சிங்கள	மக்கள்	ஆண்கள்	–	ெபண்கள்	–	 ழந்ைதகெளனக்
ட்டமாகத்	தமிழர்க ைடய	வயல்களில்	இறங்கி	கதிராகேவ	அ த் க்ெகாண்

ேபானார்கள்.	தி டர்கைளத்	 ரத்திச்	ெசன்றவர்கள்	கத்தியால்	 த்தப்பட்டனர்.
அைதப்பற்றி	 ைறப்பா 	ெசய்யப்	ெபாலிஸ்	நிைலயத்திற் ப்	ேபானவர்கள்	ைக
ெசய்யப்பட் 	அவர்க க் 	எதிராகப்	ெபாலிஸார்	வழக் ப்	பதி 	ெசய்தனர்.
இந்தச்	சம்பவங்கெளல்லாம்	இவர்கைள	எதிர்க்க	–	தட் க்ேகட்க	யா ேம
இல்ைலயா?	என்ற	ெகாதிப்ைப	சினிமாப்	பாணியில்	என் ள்	வளர்த்தன.	
என 	அரசியல்	ஆர்வப் ள்ளி	அங் தான்	ஆரம்பமான .	அதற்கான	சந்தர்ப்பம்,
இய ைம	வந்தேபா 	நான்	ஒ 	 ப்பத்	தைலவியாக	 ழந்ைதகைளக்
காப்பாற் ம்	 யற்சியிலி ந்ேதன்.	அ ம்	என்ைன	அரசிய க் ள்
வலிந்தி த்த .	அ தான்	விதி!	
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என 	சின்ன	மகன்	பதினான் 	வயதில்	இயக்கத் க் க்	ெகாண்
ெசல்லப்பட்டேபா 	நான்	என 	இன்ெனா 	மகைனத்	ேத 	யாழ்ப்பாணத் க் ப்
பயணமாகியி ந்ேதன்.	வாகனங்கள்	எ ம்	அப்ேபா 	ஓ வதில்ைல.	எனேவ
லிகளின்	வ னியா	மாவட்டப்	ெபா ப்பாளரிடம்	ஒ 	க தம்	வாங்கிக்ெகாண்
வன்னியின்	இ ண்ட	கா கள்	ஊடாக	ைசக்கிளில்	யாழ்ப்பாணத்திற் ப்
பயணமாேனன்.	ஏ-9	வீதி	மக்க க் 	ம க்கப்பட் 	இரா வம்	அங்ேக

யி ந்த .	மாங் ளம்,	ஆைனயிற 	இரண் ம்	ெபரிய	 காமகள்.		 நகரிேய
கடைவப்	பாைத,	எனேவ	காட் வழி.	எந்தப்	பிரேதசத்தி ம்	 தியவர்கள்	நடமாட

யா .	 தியவர்கைளக்	கண்டால்	 லிகள்	பி த் க்ெகாள்வார்கள்.	எனேவதான்
எங்கள்	ப திப்	ெபா ப்பாளரிடம்	க தம்	வாங்கிச்	ெசல்லேவண் யி ந்த .
அப்ப யி ந் ம்	பாண் யன் ளத்தி ம்	பி பட் ,	பின்	யாழ்ப்பாணத்தி ம்
ஒ நாள்	அைடபட்ேடன்.	ெபண் லிகளிடம்	என்ைன	இர 	ஒப்பைடக்க
யன்றேபா 	அவர்கள்தான்	என்ைன	மீட்டார்கள்.	



	
தனிெயா 	ெபண்ணாக	இ ண்ட	வனத்தி டாக	என்மகைனத்	ேத ச்ெசன்ேறன்.
இந்தியப்பைடயின்	காலத்தில்	நடந்த	பிள்ைளபி யில்	என்	மகைன
‘ஈ.என். .எல்.எவ்.’	இயக்கத்தினர்	பி த் ச்	ெசன்றி ந்தனர்.	அப்ேபா 	இந்திய
அைமதிப்பைடேயா 	இயங்கிய	எல்லா	இயக்கங்க ம்	இப்ப 	ஏராளமான
பிள்ைளகைளப்	பி த் ச்	ெசன்றி ந்தன.	பி க்கப்பட்ட	பிள்ைளகளிற் 	இந்திய
இரா வம்	கட்டாய	இரா வப்	பயிற்சி	ெகா த்த .	எங் 	பார்த்தா ம்	ெபற்றார்
அ த	கண் ம்	சிந்திய	 க் மாகத்	திரிந்தனர்.	அவர்க ள்		ஒ த்தியாக
நா ம்	திரிந்ேதன்.	
	
இந்திய	இரா வம்	ெவளிேயறிக்ெகாண் ந்தேபா 	நான்	என்	மகைனத்	தப்ப
ைவத்தி ந்ேதன்.	பிரபாகரன்	-பிேரமதாஸ	ேதன்நில க்	காலத்தில்	 லிகள்
ெவளிேய	வந்தனர்.	“மாற் 	இயக்கங்களில்	பயிற்சிெய த்தவர்கள்
யாராகயி ந்தா ம்	எம்மிடம்	சரணைடயேவண் ம்,	நாங்களாகத்	ேத க்
கண் பி த்தால்	விடமாட்ேடாம்”	என்ற	அறிவித்தைல	ஒலிெப க்கிகள்	வழிேய
லிகள்	ெத ெவங் ம்	ஒலிபரப்பினார்கள்.	என்ன	எங்ேகேயா	ேகட்டமாதிரி
இ க்கா!	ஆம்	ஓமந்ைதயில்	2009-ல்	இேத	வாக்கியத்ைதத்தான்
இரா வத்தின ம்	ஒலிபரப்பினார்கள்.	 லிகளின்	அறிவிப்ைபக்	ேகட்ட	நான்	என
மகைன	அைழத் ப்ேபாய்	 லிகளிடம்	சரணைடய	ைவத்ேதன்.	 லிகள்	தாம்
விசாரித்த	பின் 	இரண் 	நாட்களில்	என்	மகைன	என்னிடம்	அ ப் வதாகச்
ெசான்னார்கள்.	மகைன	அவர்களிடம்	ஒப்பைடத் விட் 	தி ம்பி	வந் விட்ேடன்.
ஆனால்	பத் 	மாதங்கள்	கழிந்த	பின் ம்	மகன்	தி ம்பி	வரேவயில்ைல.
லிகளிடம்	சரணைடந்த	பலர்	தி ம்பிவரவில்ைல.	நான்	 லிகளிடம்	ெசன்
ேகட்டேபா 	‘அவன்	இயக்கத்தில்	இைணய	வி ப்பம்	ெதரிவித்தான்	அதனால்
அவைன	யாழ்ப்பாணம்	அ ப்பிவிட்ேடாம்’	என்றனர்.	நான்	அவைனத்	ேத
வனங்களி ம்	இ ளி ம்	தனியாக	அைலந்ேதன்.	
	
பலநாட்கள்,	பலமாதங்கள்,	பல காம்கள்	என	அைலந்ேதன்.	அவன்	இன்ன ம்
இவர்களிடம்	ைகதியாகத்தான்	இ க்கிறாேனா	என்ற	சந்ேதக ம்	என்ைனக்
கலங்க	ைவத்த .	இந்நிைலயில்	வி தைலப்	 லிகளால்	வி விக்கப்பட்ட	சிலைர
நான்	சந்தித் 	அவர்களிடம்	மகைனப்	பற்றிக்	ேகட்ேடன்.	அவர்களில்	யா ம்
அவைனப்	பார்த்தி க்கவில்ைல.	எனி ம்	 லிகளிட ள்ள		சித்திரவைத
ைறகள்,	விசாரைண	 ைறகள்	பற்றி	அவர்கள்	கைதகைதயாக	என்னிடம்

ெசான்னார்கள்.	
	
‘கட ேள!	என்மகன்	 லிகளிடம்	ைகதியாக	இ ந்தால்	அவைனக்	ெகான் வி ’
என் 	ேகாயில்	வாசலில்	கிடந் 	கதறிேனன்.	ஆனால்	என்	மகைனப்	பற்றிய
ெசய்தி	நான்	 லிகள்	இயக்கத்தில்	இைணந் 	எனக்ெகன	ஓர்	இடத்ைத
தக்கைவத்த	பின்ேப	எனக் க்	கிைடத்த .	நான்	இயக்கத்தில்	இைணந் 	பல



க்கியஸ்தர்கைள	அறி கமாக்கி,	தைலவ க் 	க தத் க் ேமல்
க தம்ேபாட் 	-அப்ேபா 	நான்	ஒ 	அ மட்டப்	ேபாராளிப்	ேபச்சாளர்-	என்	மகைனத்
ேத க்ெகாண் ந்ேதன்.	பதினான் 	வயதில்	இயக்கத் க் ப்	ேபாயி ந்த	என்
இன்ெனா 	மகன்	ஆைனயிற ச்	சமரில்	வீரச்சாவைடந்தி ந்தான்.	அப்ேபா
அவ க் 	வய 	பதினா .	அவ ைடய	சா ச்ெசய்தி		இரண் 	மாதம்
கழித் த்தான்	என்னிடம்	வந்த .	அப்ேபா 	நான்	யாழ்ப்பாணத்தில்
ெபண் லிகளின்	 காெமான்றிலி ந்ேதன்.	வ னியாவிலி ந் 	மகனின்
சா ச்ெசய்திையக்	ெகாண் வந்தவைர		மனைத	இ க்கிக்ெகாண் 	வரேவற்
உபசரித் 	அ ப்பியதன்	பின் 	 காம்	ெபா ப்பாளரிடம்	மகனின்	சா ச்
ெசய்திையக்	ெகா த்ேதன்.	அந்தத்	 க்கத்ைதக்	ெகாண்டாட	என்ைன	வீட் க்
அ ப்பினார்கள்.	நான்	 றப்பட் 	என்	மக ைடய	வீட் க் ப்	ேபாேனன்.	சிற் ர்
அைவயின ம்	ஊர்ப்	ெபண்க ம்	சாவீட் க் 	வந்தார்கள்	அவர்க க் 	பிஸ்கட்,
ேதநீர்	ெகா த்ேதாம்.	வீரமகைனப்	ெபற்ேறன்	என்ற	ெப ைம	என் ள்	இ ந்தா ம்
உள்ேள	மனம்	 ைமந் 	ெகாட் ப்பட் க்	ெகாண் ந்த .	நான்	ெவளிப்பைடயாக
அழவில்ைல.	ஆம்!	 க்கம்	விசாரிக்க	வந்த	ெபண்கைளக்	கட் யழ
ேவண் ெமன் 	எனக் த்	ேதான்றவில்ைல.	மகன்	எப்ேபா 	இயக்கத் க் ப்
ேபானாேனா	அப்ேபாேத	இந்த	ெசய்தி ம்	எதிர்பார்த்த தாேன.	
	
ஆைனயிற ச்	சமர்	நடந் 	ெகாண் ந்தேபா ,	நான்	‘பத்தினியார்	மகிழங் ளம்’
லிகளின்	 காமில்தான்	இ ந்ேதன்.	அன்றாடம்	வித் டல்கள்	வ ம்.	இரண் ,
ன் ,	சில	நாட்களில்	ஆேற 	வித் டல்கள்.	நித்த ம்	ெசத்தவீ .	தின ம்

சாவீ களி ம்	இ காட் ல்	மண்ேபாட மாகத்	திரிந்ேதாம்.	 றிப்பாக	என்	மகன்
இறந்த	அன் 	இ 	சாவீ களில்	நான்	நின்றி க்கிேறன்.	ஆனால்	என்மகன்
ஆைனயிறவிேல,	அந்தக்	கானல்	ெவளியிேல	நாய்நரி	க க க் 	இைரயாகிப்
ேபான	ெசய்தி	இரண் 	மாதங்கள்	கழித் த்தான்	எனக் 	வந்தி க்கிற .	
	
“களத்திேல	வீழ்ந் 	பட்ட	கணக்கற்ற	 லிகளின்	
பிணக் வியேலா 	ேசர்ந் 	நீ	வரவில்ைல.	
நாள் ம்	பார்த்த 	நான்	தாங்க	மாட்ேடெனன்றா	
மாைல	கட் ப்	பல	 க டலில்ேபாட் விட்டாய்	

ேபா மம்மா	ைகவலிக் ம்	என்ெறண்ணிக்	ெகாண்டாயா	“	
	
என	என்	 யரங்கைள	நான் 	பக்கக்	கவிைதயில்	ெகாட் 	இர 	 ம்	அ
தீர்த்ேதன்.		அப்ப 	அ தா ம்	மற்றவர்கள்	 கழ,	வீரத்தாயாக	வீரத்	திலகமிட்
மகைவ ம்	மற்றவர்கைள ம்	ேபா க் 	அ ப்பிவிட் 	வீட் லி ந்த	 றநா ற் த்
தாயாக	நான்	இராமல்	நா ம்	ெதாடர்ந் 	ேபார்ப்பணிகளில்	ஈ பட்ேடன்.
ஏெனன்றால்	என்னிடம்	மீதமி ந்த	ஒேரமக ம்	தா ம்	இயக்கத் க் ப்
ேபாகப்ேபாவதாகச்	ெசான்னான்.	‘என்ன	மசிர்	வாழ்க்ைக!	இவங்க க்காக
இவங்கைளக்	காப்பாற்ற	நான்	எவ்வள 	 ன்பம பவித்ேதன்.



இவங்க க்காகத்தாேன	வாழ்ந்ேதன்.	இவங்கேள	ேபானா	நான்?…
இயக்கத் க் ப்	ேபாக	எனக் ம்	ெதரியாதா’	என்ற	வீம் 	அ வைர	இயக்கத்தின்
ஆரம்ப	 காதார	நிைலயத்தில்	சி 	ஊதியத் க்காக	ேவைல
ெசய் ெகாண் ந்த	என்ைன	 ைமயாக	இயக்கத்திற் ப்	ேபாக	ைவத்த .	
	
இவ்வள ம்	நடந்ததற் ப்	பின்பாக,	சற்ேறறக் ைறய	இரண் 	வ டங்களின்
பின்பாக;	நான்	 லிகளிடம்	சரணைடய	ைவத்த,	நான்	அல் ம்	பக ம்
ேத க்ெகாண் ந்த		என்மகன்	ெகால்லப்பட்டான்	என் 	 லிகளின்	தைலைமச்
ெசயலகம்	தந்த	ெசய்திைய	வ னியா	மாவட்டப்	ெபா ப்பாளர்	எனக்
அறியத்தந்தாள்.	நான்	உடேனேய	எ ந் 	நின் 	‘என்மகன்	ெகால்லப்பட்டதற்
காரணம்	என்ன	?’		என் 	ேகட்ேடன்.		‘எனக் த்	ெதரியா ,	இவ்வள
தகவ ம்தான்	தந்தி க்கிறார்கள்,	 டேவ	மன்னிப் ம்	ேகட்டார்கள்’	என்றாள்.
நான்	என 	ைசக்கிைள	எ த் க்ெகாண் 	மாங் ளத்திலி ந் 	 றப்பட்ேடன்.
எம 	 காம்	இ ந்த	பத்தினியார்	மகிழங் ளத்ைத	ேநாக்கி	என்	ைசக்கிைள
மிதிக்க	ஆரம்பித்ேதன்.	
	
என்	 ன் 	மக களிேல	ஒ வன்	வீரச்சாவைடந்தான்,	ஒ வன்	களத்திலி க் ம்
ேபாராளி,	ஒ வன்	ெகால்லப்பட்டான்,	நான்	இரண் ங்ெகட்டான்.	 ளியங் ளம்
கடந் 	ெப ங்	காட்ேடாரமாக	மிதிவண் ையக்	கீேழ	ேபாட் விட் 	ஒ
பாைலமரத்தின்	கீேழ	மல்லாந் 	வி ந்ேதன்.	தாகம்	நாைவ	வரட் ய ,
ெதாண்ைடக் ழிக் ள்	எ ேவா	 ள் ப்பத்ைத	ேபால	அைடத் க்ெகாண்ட .
ேமேல	பாைலமரம்	மஞ்சள்	நிறமாகிப்	ப த் க்	 ங்கிக்	கிடந்த .	பறைவகள்
வ வ ம்	ேபாவ ம்	க ப வ மாகத்	திரிந்தன.	நான்	கண்விழித்தேபா 	ஒ

ைசயில்	கிடந்ேதன்.	வ னியா	மாவட்டத்	தளபதி	ேதவன்தான்	என்ைன	அங்ேக
ெகாண் 	வந்ததாக	அந்தக்	 ைசயிலி ந்த	மைலயகப்	ெபண்
ெதரிவித்தாள்.ெகாஞ்சம்	நீர ந்திேனன்.	 றப்பட	ஆயத்தமான	ேபா 	‘ஒங்கள
இங்கனேய	ெவச்சிக்கிறச்	ெசான்னாங்கம்மா		அவிங்க	வ வாங்களாம்’	என்றாள்
அந்தப்ெபண்.எனக் ள்	எந்த	உணர்ச்சி மில்ைல.	தைல	மட் ம்
விைறத் ப்ேபாயி ந்த .	ெகாஞ்ச	ேநரத்தில்	‘பிக்கப்’	வாகனம்	வந்த .	அவர்கள்
எனக் 	உண 	ெகாண் வந்தார்கள்.	நான்	உண்ண	ம த் விட்ேடன்.
மிதிவண் ைய ம்	என்ைன ம்	ஏற்றிக்ெகாண் 	ெசன் 	எம 	 காமில்
இறக்கிவிட்டனர்.	இந்தச்	ெசய்திைய	எங்கள 	 காமில்	யா ம்
அறிந்தி க்கவில்ைல	என	அவர்க ைடய	நடவ க்ைகயிலறிந்ேதன்.	
	
அ த்த	வாரம்	அறிக்ைக	ெகாண் ெசல் ம்	ேபாராளிக டன்	நா ம்
யாழ்ப்பாணம்	 றப்பட்ேடன்.	தைலைமச்	ெசயலராக	கண்ணன்	இ ந்தார்.	நான்	நீதி
ேகட் 	ம ைரக் ச்	ெசன்ற	கண்ணகியாகியி ந்ேதன்.	இரண் 	தினங்களில்
லிகளின்	பிரதித்	தைலவர்	மாத்ைதயா	வந்தார்	.	
“உங்கள 	மகன்	பயிற்சிக்காக	 க்காயில்	இ ந்தேபா 	விமானத்	தாக் தல்



நடந்த ,		அவைன	பயிற்சியிலி ப்ேபா க்கான	உண த்	தயாரிப்பில்
விட் ந்ேதாம்.	இறந்தவர்களின்	விபரங்கைள	உடன யாகத்	திரட்ட	 யவில்ைல.
ேவறிடங்கைள ம்	சரிபார்க்க	ேவண் யி ந்த ,	அதனால்	நீங்கள்	எங்கைள
மன்னிக்க	ேவண் ம்”	என்றார்	மாத்ைதயா.	
	
அந்தக்கணத்தில்	என்மனம்	ஒ 	நிைலக் 	வந்த .	என் ள்	இ ந்த	கலக்கம்
விைடெபற	நிதானத் க் 	வந்ேதன்.	இல்லாத	ஒன் க்காக	இரண்
வ டங்க க் 	ேமலாக	அைலந்தைத	எண்ணிப்பார்த்ேதன்,	அவ்வள தான்.	
	
என்ைனப்	ெபா த்தவைர	நான்	உங்க ைடய	இக்ேகள்விக் 	சரியாகத்தான்
பதிலளித்தி க்கிேறன்.	
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நான்	இயக்கத்தில்	இைணந்த	ேபா 	எனக் 	வய 	நாற்பத் 	 ன் .	நான்
ப ப்ப யாக	இலக் 	ைவத்ேத	இயக்கத் க் ள்	உள்ளி க்கப்பட்ேடன்	என்
ெலப்.ேகணல்	நளாயினி	 றியி க்கிறாள்.	அ 	ஒ 	ெபரிய	கைத.	
	
�����������	�������	��������	�����������?	
	
ஆரம்பத்தில்	ஆரம்ப	 காதார	நிைலயத்தில்	பணிக்கமர்த்தப்பட்ேடன்.	ைவத்திய
வசதியற்ற	ப தியாதலால்	இரண் 	பிரசவங்க ம்	பார்த்ேதன்.	பாம்பால்
தீண்டப்பட்ட	இ வைரக்	காப்பாற்றிேனன்.	தரப்பட்ட	ம ந் கைள	மக்க க்
வழங்கிேனன்.	என 	வீ 	பணியிடத்திலி ந் 	இ பத் நான் 	ைமல்கள்
ெதாைலவில்	இ ந்த .	எனேவ	நான்	அ கிலி ந்த	 காமில்	தங்கி	ேவைல
ெசய்ேதன்.	சனிக்கிழைம	என 	ஊ க் 	மிதிவண் யில்	ேபாய்	ஞாயி 	மாைல
தி ம்பி	வ ேவன்.	மாைலயில்	 காமில்	ேபாராளிக க் 	கல்வியில்	உதவிேனன்.
அறிக்ைக	தயாரிப்பதி ம்	ெதா ப்பதி ம்	உதவிேனன்.பிரேதசங்கள்	பற்றி ம்
கடந்த	கால	அரசியல்பற்றி ம்	ேப ேவாம்.	என 	ேவைல	ேநரத்தில்	எ த	நிைறய
ேநரம்	கிைடத்த .		கவிைத,	கட் ைர,	சி கைதகள்	எ திேனன்.	அப்ேபா 	
சர்வேதச	மகளிர்	தின	நிகழ்ெவான் 	 ளியங் ளத்தில்	ஏற்பா 	ெசய்யப்பட்ட .	
அதற் த்	தைலைம	தாங்க	ஓர்	ஆசிரிையைய		ஒ ங் 	ெசய்தி ந்தார்கள்.
அக்காலத்தில்	 லிக டன்	இைணந் 	ேவைல	ெசய்தால்	வ னியா	நகரத் க் ள்
ேபாக	 யா .	ேபானால்	தி ம்ப	 யா .		பலர்	நகரத் க் ள்	ேபாய்
நின் விட்டனர்.	இந்த	ஆசிரிைய ம்	அப்ப ப்	ேபாய்விட்டார்.	இ தியாக	உப் க் ச்
சப்பாணியாக		 காமிேலேய	தங்கி	ேவைலெசய்த	என்ைனத்	தைலைம	தாங்கக்
ேகட்டார்கள்.	நான்	சரிெயன் 	ேபாேனன்.	ேபச் ..	அ ம்	ெபண்ணியம்	சார்ந்த .
நாங்க	‘ைமக்’கப்	 ச்சா	விடமாட்டேம!அன்றிலி ந் 	வ னியா	மாவட்டப்
ெபா க் ட்டங்களிெலல்லாம்	நா ம்	ஒ 	ேகாயில்	ேமளமாகப்	பரிணமித்ேதன்.



அத்ேதா 	ேமைட	நாடகங்கைள	எ தித்	தயாரிப்பதி ம்	ஈ பட்ேடன்.	நான்
எ தியெதல்லாம்	ஒ 	உரப்ைபைய	நிைறத் 	நிமிர்ந்தா ம்	எ ம்
பிர ரமாகவில்ைல.	
	
யாழ்ப்பாணத்திலி ந் 	வ ம்	உயர்மட்டப்	ேபாராளிகள்	அவற்ைறக்	ேகட் 	வாங்கிப்
ப ப்பார்கள்.	பாராட் வார்கள்,	பின் 	என்னிடம்	தந் விட் ப்ேபாவார்கள்.	அப்ேபா
தந்திரப்பறைவகள்,	வி தைலப் லிகள்,	ெவளிச்சம்	ேபான்ற	பத்திரிைககள்

வன்னியில்	ெபரிதாகக்	கால்பதிக்கவில்ைல.		தினசரியான	‘ஈழநாதம்’	அ
ெவளிவந்த	ம நாள்	மாைலயில்தான்	எமக் க்	கிைடக் ம்.	பாவம்	அ ம்
கிளாலிக்	கடல்	கடந் 	வரேவண் மல்லவா.	இைவக க் 	எ தப்	ேபாதிய
எ த்தாளர்கள்	யாழ்ப்பாணத்திேலேய	இ ந்தார்கள்.	அப்ப த்	தப்பித்	தவறி	மட்
–	அம்பாைற	–	தி மைல	–	வன்னி	எ த் கள்	வ மாயின்	அவற்ைற	அந்தந்தப்
ப தி	தளபதிகள்	ெகாண் ெசன் 	ெகா த்தி ப்பார்கள்.	
	
இயக்கத்தில்	பயிற்சிெய க்காத	சீ ைடயணிந்த	ேபாராளிகள்	பலரி ந்தனர்.	
சீ ைடயணியாத	ேபாராளிக ம்	இ ந்தனர்.	ஆைனயிற ச்	சமரின்ேபா 	அவசர
ேவைலக க்காக	இவர்கள்	களமிறக்கி	விடப்பட்டனர்	.	உடல்கைள	அடக்கம்
ெசய்ய,	வீரச்சா 	வீ க க் ப்	ேபாக,	 திய	ேபாராளிகைள	இைணக்க,	ம த் வ
நிைலயங்களில்	ேசைவயாற்ற	என்றவாறாக	இவர்கள்	ெசயற்பட்டனர்.	இவர்கள்
காமில்	ேபாராளிகளாகக்	கணிக்கப்படவில்ைல.	இவர்கள்	ெபா ப்பாளரால்

அலட்சியப்ப த்தப்பட்டார்கள்.	எந்த	விடயத்தி ம்	 ன்வந் 	ேபசேவா	க த் ச்
ெசால்லேவா	 யவில்ைல.	இத்தைகய	சீர்ேக கைளக்	கண்டபின்	நான்	ஆ தப்
பயிற்சிெய த் 	 ப்	ேபாராளியாக	மாற	 	ெசய்ேதன்.	தைவ க் 	எ திப்
ேபாட்ேடன்.	பயிற்சி	 கா க் ப்	ேபாேனன்.	
	
ஆ தப்	பயிற்சி	 காம்கள்	 றித் 	‘ தியேதார்	உலகம்’	ேகாவிந்தன்
எ தியைத ம்	‘ெகாரில்லா’	ேஷாபாசக்தி	எ தியி ந்தவற்ைற ம்	நான்	அப்ேபா
ப த்தி க்கவில்ைல.	உண்ைமயிேலேய	பயிற்சி	 காம்	என்ப 	சாவதற்காகப்
பயிற்சி	எ க் ம்	இடேம.	அங் 	நடக் ம்	ஓட் 	மாட் 	,	தில் ல் ,	அ இ
எல்லாவற்ைற ம்	ெவன் 	பயிற்சிைய	 த்ேதன்.	தாய்ைம	என	உலகால்
கழப்ப ம்	ெபண்கைள		அதிகாரம்		எப்ப ப்	ேபய்களாக	மாற்றியி ந்த 	என்பைத
அங் 	கண் ெகாண்ேடன்.	
	
க ன	உைழப்பாளியான	எனக் 	பயிற்சி	ஒ 	 !	பயிற்சிக்காலத்தில்	–
ெசான்னால்	நம்பமாட் ங்க	–		‘லாஸ்ட்	ரண்	பாஸ்ட்’	என்றால்	 ற்ைறம்ப 	ேபராவ
என்ைன	விரட் க்ெகாண் 	வ வார்கள்.	அேதயளவில்	விட்டத்தில்	மந்தி	ேபால்
ழன் 	வ ேவன்.	 ப்பாக்கிப்	பயிற்சியில்	‘டச்’	அ க்ைகயில்	‘ ல் ல்’லாகக்
றிபார்த் 	அ த் 	ஒ 	ைரபிைளப்	பரிசாகப்	ெபற்ேறன்.	

	



பயிற்சி	 ந் 	அரசியற் ைறக் 	அ ப்பப்பட்ட ம்	 தல்	ேவைலயாக	அந்தத்
ப்பாக்கிைய	எ த் 	ெபா ப்பாளரிடம்	ெகா த் விட்ேடன்.	பிற 		 லகத்தில்

எனக்ெகா 	ேவைல	ேபாட்டார்கள்.	 கார க் 	சாராயக்கைடயில
ேவைலகிைடத்த	மாதிரியாகிவிட்ட .	ெவறிெகாண் 	ப க்க	ஆரம்பித்ேதன்.
ெலனின்,	மாேவா,	ேச	 ேவரா,	ஹிட்லர்,	ேஹாசிமின்,	பிடல்	கஸ்ேரா	என
எல்ேலாைர ம்	ப த்ேதன்.	ப க்கக்	 டாதைவ	ப க்கக்	 யைவ	எைத ம்
விடவில்ைல.	ெமாழிெபயர்ப் கள்,	வி 	ெபற்ற	 ல்கள்	 ந்ததா..	ஆங்கில
நாவல்களி ம்	தாவிேனன்.	ஆச்சரியம்,	அற் தம்	மி ந்த	உலகில்	சஞ்சரித்ேதன்.
யாழ்	பல்கைலக்	கழகத்தில்	‘இதழியல்	ெவளிவாரி	கற்ைகெநறி’ையக்	கற்ேறன்.
உளவியைல ம்	அேதேபால	கற்ேறன்.		நான்	தி ம்ப ம்	வன்னிக்
அ ப்பப்படவில்ைல.	எனக்ெகன	காத்திரமான	ேவைல	எ ம்	தரப்படவில்ைல.
ஒ தடைவ	நாேன		ெபா ப்பாளரிடம்	வலியச்	ெசன் 	“என்ைன	வீட் க்
அ ப் ங்கள்,	இங்ேக	 ம்மா	இ ப்பைதக்காட் ம்	நான்	அங்ேக	ேதாட்ட
ேவைலகள்	ெசய்ேவன்”	என்ேறன்.	
	
அப்ேபாெதல்லாம்		எங்காவ 	தாக் த க் த்	திட்டமி ம்ேபா ,	தாக் தலில்
இழக்கப்	ேபா ம்	ேபாராளிகளின்	ெவற்றிடத்ைத		நிரப்ப	 திய	ேபாராளிகைளத்
திரட்டப்	 லிகளின்	நிர்வாகங்கள்	அைனத் ம்	களத்தில்	இறக்கிவிடப்ப ம்.
லிகளின்	 ரல்,	நிதர்சனம்	ெதாைலக்காட்சி,	நீதி	–	நிர்வாக	ேசைவ,
ெபா ண்மிய	ேமம்பா 	அைமப் ,	தமிழர்	 னர்வாழ் க்	கழகம்,		மாணவர்
அைமப் ,	மாவீரர்	பணிமைண	என	அைனத் ப்	பிரி க ம்	களமிறங் ம்.ெபரிய
ெபா ப்பாளர்க டன்	இரண் 	–	 ன் 	ேபச்சாளர்கள்	பிரச்சாரத் க்
இறக்கிவிடப்ப வார்கள்.	வீதி	நாடகங்கள்,		ெதாைலக்காட்சிப்	ெபட் யில்	ஒளி
வீச் ,	ஆங்கிலப்	படங்கைள	ஒளிபரப் தல்	எனத்	தமக் ரிய	வட்டங்களில்	தீவிர
பிரச்சாரத்ைதச்	ெசய் 	இயக்கத் க் 	ஆட்கைளத்	திரட் வார்கள்.	மகளிர்
அைமப்பிலி ந் ம்	ஒவ்ெவா 	பிரி க் ம்	ஒவ்ெவா 	ேபச்சாளைரக்	ெகா த்தாக
ேவண் ம்.	1993-ல்	 நகரித்	தாக் த க்கான	திட்டம்	என	நிைனக்கிேறன்,
ெசப்ரம்பர்	மாதம்	பிரச்சாரம்	ஆரம்பமாகிய .	மகளிர்	அைமப் 	சார்பில்	யாழ்	வட்டம்
ெசல்ல	ேவண் யவளாக	ேதன்ெமாழி	இ ந்தாள்.	ேதன்ெமாழி,	மாவீரர்
பணிமைனப்	ெபா ப்பாளர்	ெபான்.தியாகத்தின்	மகள்.	யாழ்	மாவட்ட	பதில்
ெபா ப்பாளராக	அவள்	இ ந்தாள்.	ஒக்ேராபர்	10-ம்	ேததி	வரயி ந்த	தமிழீழ
மகளிர்	நாளான	‘மாலதி	நிைன 	தின’த்திற் 	 ன்	ேகாப்பாய்	-ைகத 	வீதியில்,
மாலதி	உயிர்விட்ட	இடத்தில்	ஒ 	நிைன த்	 பிையக்	கட் க்	ெகா க்க
ேவண் யி ந்த .	அதனால்	அவளால்	ேபாக	 யவில்ைல.	மகளிர்
அரசியற் ைறப்	ெபா ப்பாளரிடம்	வந் 	“ேவ 	யாைரயாவ 	அ ப் ங்கள்	அக்கா,
நான்		இரண் 	 ன் 	நாட்களிற் ள்	வந்தி ேவன்”	என் 	ெகஞ்சினாள்.
அைனவைர ம்	பிரித் க்	ெகா த்தாயிற்ேற.	இப்ேபா 	நான்	மட் ேம	 லகத்தின்
த்தகங்கேளா 	தனித்தி ந்ேதன்.	என்ைனப்	பார்த் 	“ேபாறீங்களா..	ஒ
இரண் 	நாைளக் த்தான்..”	என் 	ெபா ப்பாளர்	ேகட்டாள்.	சரி	என் 		என்



மிதிவண் ைய	எ த் க்	ெகாண் 	யாழ்	வட்டச்	ெசயலகத்திற் ச்	ெசன்ேறன்.
அங்ேக	இயக்கத்தின்	மிகச்	சில	 த்திஜீவிகளில்	ஒ வரான	ெடாமினிக்	இ ந்தார்.
அப்ேபா 	யாழ்ப்பாணத்தில்	என்ைன	யா க் ம்	ெதரியா .எனக் ம்
எல்ேலா ைடய	ெபயர்கைளத்	ெதரிந்தி ந்தா ம்	ஆட்கைளத்	ெதரியா .
ெடாமினிக்	நைகச் ைவயாக	எைத ம்	ெநற்றிக் 	ேநேர	ெசால்லக்	 யவர்.
என் டன்	ேபச்சாளராக	அம்பாைற	மாவட்ட	மாணவர்	அைமப் ப்	ெபா ப்பாளர்
வின்சன்	வந்தி ந்தார்.	இரண் 	மாதங்க க் 	 ன் தான்	மட் 	–	அம்பாைறப்
ேபாராளிகள்	பின்வாங்கி	வந் 	யாழ்ப்பாணம்	எ மட் வாளில்	தங்கியி ந்தனர்.
அப்ப ப்	பின்வாங்கி	வந்தவர்	தான்	வின்சன்.	மிரட்சிேயா 	அமர்ந்தி ந்தார்.	
	
ெடாமினிக்	வந்தார்.	“எங்ேக	மகளிர்	தரப் ப்	ேபச்சாளர்?”	என்றார்.	
	
“அன்ரி	வந்தி க்கா”	என்றனர்	ெபண்கள்.	என்ைன	தி ம்பிப்	பார்த்த	ெடாமினிக்
உடேனேய	“ஏன்	ேதன்ெமாழி	வரவில்ைல,	இந்தக்	கிழவிைய	வச் 	நான்	என்ன
ெசய்கிற ?”	என்றார்.	
	
“இரண் 	நாைளக் த்	தானாம்	அண்ைண,	அங்கால	அக்கா	வந்தி வா”	என்றாள்
என்ைன	அைழத் 	வந்தவள்.	
	
“ரவிராஜண்ைண	ஒ க்கா	ரிகர்சல்	பா ங்க,	இ கள்	என்னக்	க ட் ப்
ேபா ங்கள்	ேபால”	என்றார்	ெடாமினிக்.	அப்ேபா 	அவ க் 	‘ேவாக்கி’
அைழப்ெபான் 	வந்த .	எ ந் 	ேபாய்	விட்டார்.	நான்	ஏேதா	ேப க் 	ேபச
ேவண் ய	விடயங்கைளக்	 றிேனன்.	 ம்மா	எப்ப யாம்	ேபசிக்	காட் வ !	
	
மாைலயில்	நாச்சிமார்	ேகாயில யில்	யாழ்ப்பாணத்தின்	என 	 தல்	அரங் .	எந்த
அறி க ம்	இல்லாமல்	ஒலிவாங்கிையக்	ைகயில்	எ த்ேதன்.	இ ப 	நிமிடங்கள்
‘சிச் ேவசன்	ரிப்ேபார்ட்’	.	 	உங்கள்	ைகயில்	என் 	விட் 	ெவளிேய	வந்ேதன்.
நீங்கள்	ஆச்சரியப்பட	ேவண்டாம்…	ரவிராஜ்	என்னிடம்	ஓ 	வந்தார்.	“உங்கைள
ெடாமினிக்	அண்ைண	 ப்பி கிறார்”	என்றார்.	நான்	சற் 	ேயாசித்தவாேற
அவைரப்	பின்	ெதாடர்ந்ேதன்.	ஓர்	அழகிய	சிவப் க்	காரின்	பின்	கதைவத்	திறந்
“ஏ ங்கள்”	என்றார்.	நான்	உள்ேள	ஏறிேனன்.	உள்ேள	ெடாமினிக்	அமர்ந்தி ந்தார்.
“அன்ரீ	நீங்கள்	ஆர்	அன்ரீ..	இனி	எனக் 	ேதன்ெமாழி		ேவண்டாம்.	உங்கள	விட
ஏலா ”	என்றார்.	அன் 	 தல்	நான்	ேபச்சாளர்,	மக்கைளக்	கவர்ந்த	ேபச்சாளர்!	
	
பிரச்சாரக்	காலம்	 ந்த டன்	பைழயப 	 த்தகங்க டன்	ெகாட்டாவி	விட
ஆரம்பித்ேதன்.	ேசாம்பல்	மி ந்தால்	 ம்மா	யாழ்	வீதிகளில்	 ற்றிவ ேவன்.
ஒ நாள்	நல் ர்	வீதியால்	வ ம்ேபா 	வின்சைனக்	கண்ேடன்.	என்ைன	வரேவற்ற
அவர்	தன 	அ வலகத்திற் 	என்ைனக்	 ட் ச்	ெசன்றார்.	அ 	‘ லிகளின்
ரல்’	ெசயலகம்.	“இங்ேக	நான்	பதில்	ெபா ப்பில்	இ க்கிேறன்	அன்ரி,	நீங்கள்



இவ்வள 	நன்றாகப்	ேப கிறீர்கள்..	உங்களால்	எ த ம்	 ம்	கைத,	நாடகம்
என் 	ஏதாவ 	எ தித்	தா ங்கள்”	என்றார்.	நான்	ஏற்ெகனேவ	எ தி
ைவத்தி ந்த	ஒ 	சி கைதையக்	ெகா த்ேதன்.	அ 	ஒலிபரப்பா ம்	நாைள
எனக் 	வின்சன்	 றினார்.	காத்தி ந் 	ேகட்ேடன்.	அ ேவ	ெவளிவந்த	என
தற்பைடப் .	எனக் ள்	ஆனந்தம்	சிறக த்த .	பின்னர்	நாட்டார்	பாடல்

நிகழ்ச்சிக் 	உண்ைமயான	நாட்டார்	பாட டன்	பிரதி	ெகா த்ேதன்.	ெமட் கள்
சிைதந் 	விடாமல்	நாேன	பா ேனன்.	‘ லிகளின்	 ரல்’	ஒட் க்	ெகாண்ட .	வாரம்
ஒ 	பிரதி	ெகா த்ேதன்.	அக்காலப்	ேபாக்கில்	 தந்திரப்பறைவகேளா,ஈழநாதேமா,
ெவளிச்சேமா	என்ைன	மட் மல்ல	ெவளி	மாவட்டப்	ேபாராளிகைளேய	ஏற்கவில்ைல.
லிகளின்	 ரல்	வன்னிக் 	இடம்	ெபயர்ந்த	பின்	‘ யிேலாைச’	நிகழ்ச்சித்
தயாரிப்பாளர்	என்ைன	அந்த	நிகழ்ச்சிைய	 ைமயாகத்	தயாரிக்கப்	பழக்கினார்.
‘பைற’	என்ற	ெபயரில்	பைற	பற்றி	நான்	நடத்திய	நிகழ்ச்சி	தைலவைர	எட் ய .
தைலவ ைடய	வி ப்பத்தின்ப 	அந்த	நிகழ்ச்சி	என 	ெபா ப்பில்	விடப்பட்ட .
நா ம்	அத் ைறயில்	ப த் ம்	ேகட் ம்	என்	அறிைவ	வி த்தி	ெசய்ேதன்.
பிரச்சாரத்தின்ேபா 	அறி கமான	நிர்வாக	ேசைவக்ெகனப்	பயிற்றப்பட்ட
ேபாராளிகள்	என் டன்	ெந ங்கிப்	பழகினார்கள்	.	ஞாயிற் க்கிழைமகளில்
அவர்கைளச்	சந்திக்கப்ேபாேவன்.	அ கிேலேய	கல்விக் ப்	ேபாராளிகள்
இ ந்தார்கள்.	அதன்	ெபா ப்பில்	ஆர்த்தி	இ ந்தாள்.	ஆங்கில	நாவல்கைளத்
தந் 	ப க்கச்	ெசய்தாள்.		‘ஈவ்’	என்ற	ஆங்கில	நாவைலப்	ப த்தேபா 	எனக் ம்
சில	விடயங்கைள	எ த	ேவண் ம்	ேபால்	இ ந்த .	என்	இைளய	மகைன	நான்
பிரசவித்த	த ணம்	பற்றி	எ தத்	ெதாடங்கிேனன்.	
	
நாற்ப 	தாள்	 றிப்ேபட் ல்	எனக் 	வலி	கண்ட	இடத்தில்	ஆரம்பித்ேதன்.	அ
இப்ப 	வள ெமன் 	நான்	நிைனத்தி க்கவில்ைல.	எ திெய தித்	தாள்கள்
தீர்ந்தன.	அைதக்	ெகாண் ேபாய்	ஆர்த்தியிடம்		ப க்கக்	ெகா த்ேதன்.
ப த்தவள்	“ெதாடர்ந் 	எ 	மனிசி,		உன்னால	ஏ ம்”	என் 	ஊக் வித்தாள்.
ஒ 	 ற்றியி ப 	பக்கக்	 றிப்ேப ம்	தந்தாள்	.	அ த்தநாள்	ெதாடர்ந்ேதன்.
ன் 	தினங்களில்	 றிப்ேப 	தீர்ந்த .	ஆர்த்தியிடமி ந் 	ெபற் 	நிர்வாக

ேசைவ	மாணவிக ம்	ேபாட் 	ேபாட் க்ெகாண் 	வாசித்தனர்.	ெதாடர்ந்ேதன்,
றிப்ேப கைள	அவர்கள்தான்	வாங்கித்	தந்தார்கள்.	 மார்	இ பத்ெதட்

நாட்களில்	நாவல்	 ந்த .	கட் ப்	ெபட் யில்	ேபாட்ேடன்.	
	
வன்னியிலி ந் 	நாவல்	ெவளிவ வ 	அவ்வள 	 லபமல்ல	என்பைத	‘இனி
வானம்	ெவளிச்சி ம்’	எனக் க்	கற் த்	தந்த .	 மார்	ஏ 	வ டங்கள்	பல
ைகக க் 	மாறி,	பாதி	அ ேயா 	ெதாைலந்ததன்	பின்பாக	தைலவரிடம்
ெகா த்த	பிரதிைய	அவர்	பத்திரமாகத்	தி ப்பித்	தந்தார்.	அதனால்தான்	அ
உயிர்	ெபற்ற .		வன்னிையச்	ேசர்ந்த	ஒ வேர	அைதப்	பதிப்பித் ம்	உதவினார்.	
இயக்கத்தில்	பிரேதச	ேவ பா கைளப்	பார்க்காத	ஒேர	நபர்	தைலவர்	மட் ம்தான்.
இயக்கத்திற் ள்	பிரேதச	ேவ பா 	ேப வ 		க ைமயான	கண்டனத் க் ரிய ,



ஆதலால்	யா ம்	அைதப்	ேபசமாட்டார்கள்..ஆனால்	பார்ப்பார்கள்.	
	
த்தகத்ைத	வ னியாவில்தான்	ெவளியிட்ேடாம்.	அ 	சமாதான	காலம்.	என
நாவ க் 	மாகாண	சைபயின ம்	அகில	இலங்ைகத்	தமிழ்	எ த்தாளர்
சங்கத்தின ம்	 தற்பரி 	கிைடத்த .	நான்	பரிைசப்		ெபறச்	ெசன்றேபா
என் டன்	யா ம்	வரவில்ைல.	
‘எப்ப 	தமிழ்க்கவி	அந்தப்	பரிைசப்	ெபறலாம்’	என்ெறா 	ேகள்விைய ம்	சிலர்
ேகட்டனர்.	ஆனா ம்	ேம ம்	சில	ேபாராளிகளின்	ஆக்கங்கள்	ெவளியில்
பரி கைள	ெவன்றேபா 	க க்கமாகப்	ேபாய்	ெபற் க்ெகாண்டனர்.	
	
என்ைன	யா ம்	எ 	என் 	ேகட்காத	ேபா ம்	நான்	எ திேனன்.	‘இனி	வானம்
ெவளிச்சி ம்’	ெவளியாகிய	பின் 	‘இ ள்	இனி	வில ம்’	என்ற	நாவைல
எ திேனன்.	நாட்டார்	இலக்கியங்களில்	ஈ பா 	ஏற்பட்டபின்	நிைறய	ஆய் களில்
ஈ பட்ேடன்.	
	
‘ ரியக்கதிர்’	நடவ க்ைகக் ப்பின்	வன்னிக் ள்	நாங்கள்	வந்தேதா
யாழ்ப்பாணத் 	எ த்தாளர்களின்	பங் 	 ைறந்த .	வன்னி	–		மட் 	–	அம்பாைற
–	தி மைல	எ த்தாளர்கள்	பத்திரிைககளி ம்		வாெனாலியி ம்	கால்பதித்
ன்ேனறினர்.	நான்	வாெனாலிக் 	எ திவந்தா ம்	‘ யிேலாைச’	நிகழ்ச்சிைய

நாேன	தயாரிக்க	ேவண் ய	கட்டாயச்	 ழல்	உ வான .	நான்	வாய்ப்ைப	நன்
பயன்ப த்திக்ெகாண் 	ஏராளமான	இரசிகர்கைளத்	ேத க்ெகாண்ேடன்.
வாெனாலி	நாடகப்	ேபாட் யில்	 தற்பரிைச	ெவன்ேறன்.	ஒளிவீச்சி ம்	எனக்
பதிைனந் 	நிமிடங்கள்	ஒ க்கப்பட்டன.	நா.ேயாேகந்திரநாதன்	‘உயிர்த்ெத ைக’
என்ற	ெதாடர்	நாடகத்ைத	எ தி	இயக்கினார்.	அதில்	‘ ஞ்சாத்ைத’	என்ற
பாத்திரம்	எனக் க்	கிைடத்த .	வன்னி	வழக் த்	தமிழில்	வக்கைணயாக ம்
பழெமாழிக ட ம்		 யமாகப்	ேப ம்	வாய்ப்ைப	அந்த	நாடகம்	எனக் க்
ெகா த்த .	அந்தப்	பாத்திரம்	என்	ந ப் க் 	ெப மள 	வரேவற்ைபப்
ெபற் த்தந்த .	
	
மகளிர்	அைமப்பினர்	எனக்ெகன	எந்த	ேவைல ம்	தரவில்ைலயாயி ம்	என
ேவைலகளில்	 க்கிட ம்	இல்ைல.	 லிகளின்	 ரலில்	வாரம்	 ன்
நிகழ்ச்சிகைள	எ தித்	தயாரித்ேதன்.	 தன்	‘பார்ைவ’	சஞ்சிைக,	வியாழன்
‘தீச் டர்’	ெபண்க க்கான	நிகழ்ச்சி,	சனி		‘ யிேலாைச’	நாட்டார்
பாடல்க டனான .	இந்த	நிகழ்சிெயான்ைறக்	ேகட்ட	தைலவர்	நிைலயத் க்
ஒ 	ேநயர்	க தம்	அ ப்பியி ந்தார்.	 றித்த	நிகழ்ச்சிையத்	தான்	மிக ம்
ரசித்ததாக ம்	அந்நிகழ்ச்சியில்	பங் ெகாண்ேடாைரப்	பாராட் க்	க ரவிக்க
வி ம் வதாக ம்	எ தியி ந்தார்	.	ெபா ப்பாளர்	அக்க தத்ைத	எல்ேலா க் ம்
வாசித் க்	காட் னார்.	நிைலயத்தில்	சிலர்	பாராட் னார்கள்,	சிலர்
ெவளிப்பைடயாகேவ	“நாங்கள்	இத்தைன	வ டங்களாக	உைழக்கிேறாம்	எம்ைம



யா ம்	இப்ப ப்	பாராட்டவில்ைலேய”	என	அங்கலாய்த்தனர்.	
	
நிதர்சனத்தின்	 திய	பயிற்சிக்	கல் ரி	ஆரம்பமான .	ஆரம்ப	விழா க் 	நா ம்
ேபாேனன்.	ெதாைலக்காட்சி	நிகழ்ச்சிகள்	ெசய்வதால்	அதன்	 ட்பங்கைள	அறிய
வி ம்பிேனன்.	விழா க் 	 .ப.தமிழ்ச்ெசல்வன்	வந்தி ந்தார்.	“நா ம்	ஒலி-ஒளி
ப க்க	வி ம் கிேறன்”	என்ேறன்.	“தாராளமாக,	ப க்க	வி ம் ம்	எவ க் ம்
அ மதி ண் 	எனத்	தைலவேர	 றி ள்ளார்”	என்றார்.		நான்	வ ப்பில்
இைணந்ேதன்.	வாெனாலியில்	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ேநரத்ைத	மாற்றி	இரவில்
ேபாட்ேடன்.	பிரதிகைள	அதிகாைலயி ம்	மதிய	உண 	ேநரத்தி ம்	எ திேனன்.	
	
தமிழீழத்	ேதசியத்	ெதாைலக்காட்சி	ெதாடங்கிய .	ஒ 	நிகழ்ச்சித்	தயாரிப்பாளர்
தன 	நிகழ்ச்சியில்	என்ைன	ந த் த்	த ம்ப 	ேகட்டார்.	என 	 கத்ைத	நான்
‘கமரா’ க் க்	காட் வதில்ைல.	சின்ன	வயதிலி ந்ேத	என 	 க	லாவண்யம்
றித் 	எனக் த்	தாழ் ணர்ச்சி	உண் .	ஆனால்	அந்த	நிகழ்ச்சித்	தயாரிப்பாளர்

வி வதாயில்ைல.	தயக்கத்ேதா 	ேபாேனன்.	என்பங்ைக	ஒேர	‘ேடக்’கில்
த் விட்ேடன்.	 தல்	நிகழ்ச்சியாதலால்	பார்ைவயாளர்க ம்	அதிகமாக

இ ந்தனர்.	‘எ ட் ங்’	 ந்த ம்	 ப்பிட் க்	காட் னார்கள்.	ஆனால்
ரதிர்ஷ்டவசமாக	அதன்	தயாரிப்பாளர்	மாரைடப்பால்	இறந் 	ேபானார்.	அந்த

நிகழ்ச்சிையக்	ைகவிட	வி ம்பாத	ெபா ப்பாளர்	என்னிடம்	அந்த	நிகழ்ச்சிையப்
ெபா ப்ேபற் மா 	ேகட்டார்.	எப்ேபாேதா	நான்	கற்ற	ஒலி	-ஒளி	பாடெநறிகளின்
உதவி டன்	தயாரிக்கப்பட்ட	‘அம்பலம்	‘	என்ற	அந்த	நிகழ்ச்சி	என 	தயாரிப்பில்
உலகம்	 வ ம்	ேபான .	ெவளிநா களிலி ந் 	வ ேவார்	என்ைன	‘அம்பலம்
அன்ரீ’	என	அைழக் மள க் 	அந்நிகழ்ச்சி	பிரசித்தமான .	
	
தலி 	நிகழ்ச்சிகைளத்	தயாரிக் ம்ேபா 	ைலட்ஸ்,	வாகனம்	எனக்

ெகாண் வந் 		ெதாைலக்காட்சி	நிைலயத்தினர்	படப்பி ப்பில்
அமர்க்களப்ப த்தினர்.	அதன்பிற 	பகல்	ெவளிச்சத்தில்	ஒேரெயா 	கெமராைவ
ைவத் க்ெகாண் 		 ன் 	மணித்தியாலத் க் ள்	படப்பி ப்ைப	 த்ேதன்.
ெலாக்ேகச க் ம்	அைலயவில்ைல.	ேவலியைடப் ,	 ட ப் ,	பணியாரச் ,
ைர	ேவய்தல்,	ேவலிச்சண்ைட,		ைவக்ேகாற்கத்ைதக்	கட் ,	அரி ெவட் 	என

மண்வாசைனையக்	கலந் 	விட்ேடன்	.ேபாட் ,	ெபாறாைம,
இைடயீ ,ேகலி,எச்சரிக்ைக	எல்லாம்	உள்ளி ந்ேத	வந்தன	.	அவற்ைற	என
உைழப்பால்	கடந்ேதன்	
	
ஒ கட்டத்தில்	‘ லிகளின்	 ரல்’	நி வனத்தில்	ெபா ப்பாள ைடய	உறவினர்கள்
ஊதியம்	ெப ம்	ஊழியர்களாக	வந் 	ேசர்ந்தனர்.	அவர்கள்	என்ைனப்	ேபாதியள
அவமானப்ப த்தத்	தவறவில்ைல.	அ றித் 	நான்	ெபா ப்பாள க்
அறிவித் ம்	பயனில்ைல.	என 	ஒன்ப 	வ ட	‘ லிகளின்	 ரல்’	ேசைவையத்

க்கிப்	ேபாட் விட் 	ெவளிேய	வந் விட்ேடன்.	அய்ந் 	வ டங்கள்	அந்த



எல்ைலக்ேக	ேபாகவில்ைல.	என்ைன	யா ம்	கட் ப்ப த்தவில்ைல.
கட்டைளயிட மில்ைல.	நான்	இயக்கத்தின்	எல்லாப்	பிரி க க் ம்	அவர்கள்
ேகட்ட	ேவைலகைளச்	ெசய் 	ெகா த்ேதன்.	என 	தன்மானத் க் 	இ க்
வ ம்ேபா 	விட் விட் 	வந்தி க்கிேறன்.	
	
தமிழீழ	சட்டக்	கல் ரி,	ெவளிவாரி	கற்ைகெநறிைய	ஆரம்பித்த .	கட்டணம்தான்.
நான்	அரசியற் ைற	நிதிப்	ெபா ப்பாளரிடம்	ேபாய்,	சட்டம்	ப க்க	அய் 	 பா
ேகட்ேடன்.	அவன்	“நா ம்	சட்டம்	ப க்கிேறன்	எனக் ம்	ேசர்த் க்கட் ”	என்
ஆயிரம்	 பா	தந்தான்.	மாதக்	கட்டணம்	ஆயிரத் 	அய் 	 பா	தந்தார்கள்.
இைடயிைடேய	சண்ைட,	சமர்,	இடப்ெபயர் 	எல்லாம்	கடந் 	அய்ந் 	ஆண் கள்
தமிழீழ	சட்டக்	கல் ரியில்	கற் 	சிறப் த்	ேதர்ச்சி	ெபற் 	சட்டவாளராக	ெவளிேய
வந்ேதன்.	
	
மகளிர்	அைமப்பினர்	என்ைன	எட் 	நின்ேற	பார்த்தனர்.	என 	ேவைலகள்	என
வி ப்பப்ப 	நடந்தா ம்	ெசல கைள	 .ப.தமிழ்ச்ெசல்வனின்	நிதிப்பிரிேவ
ெசய்த .	நான்	ேகட்டெதல்லாம்	வாங்கித்	தந்தார்கள்.	மின்சாரமில்லாத	ஊரில்
எனக் 	மின்சாரம்	ேபாட் க் டத்	தந்தார்கள்	எரிமைல,	 லிகளின்	 ரல்,	ஐ.பி.சி,
உலகத்	தமிழர்,	ஈழ ர ,	 தந்திரப்பறைவகள்,	நாற் ,	ெதகல்கா	ேபான்ற
பத்திரிைககளில்	என 	ஆக்கங்கேளா	ேபட் கேளா	வந்தன.	சிலவற்றில்
ெதாடர்க ம்	வந்தன.	ஈழநாதம்	எனக்ெகா 	பத்திைய	ஒ க்கிய .	‘காரசாரம்’
என்ற	ெபயரில்	இயக்கத்தின்	பல ைறப்	ெபா ப்பாளர்க க் 	மைற கமாகச்

	ைவக்க ம்	மக்க ைடய	பிரச்சைனகைள	ெவளிேய	ெகாண் வர ம்
ந்த .	நான்	யா க் ம்	அஞ்சவில்ைல!	தைலவர்	எனக் 	ஆதரவாக	நின்றார்!

சம்பந்தப்பட்டவர்க க் 	 ட்டங்க க் 	அைழப் ம்	அறி த்தல்க ம்
ேபானைத ம்	அறிேவன்.	‘தமிழ்க்கவி	அன்ரியா..	அவ	அறிஞ்சா	ேபப்பரில	வ ம்
கவனம்’	என்ற	க த் 	ெபா வாக	நிலவிய .	மக்க க் 	எதிராக	இயக்கப்
ெபா ப்பாளர்கள்	அநீதி	இைழத்தேபாெதல்லாம்	அைதத்	தைலவர்வைர
ெகாண் ெசன் 	தீர் 	ெபற் க்	ெகா த்தி க்கிேறன்.	அ 	இன்ைறக் ம்
எனக் ப்	ெப ைமயாக	உள்ள .	அேத	மரியாைத டன	இன் ம்	என்ைன	மக்கள்
நடத் கிறார்கள்.	
	
கிளிெநாச்சியில்	கணினி	கற்ைக	ெநறிைய	ஒ 	நி வனம்	2007-ல்	ஆரம்பித்த .
மாதம்	 வாயிரத் 	அய் 	 பா	நிதிப்ெபா ப்பாளரிடம்	வாங்கிக்ெகாண்
ேபாய்	கட் ப்	ப த்ேதன்.	எனக் 	இயக்கத்தில்	 ம்பக்	ெகா ப்பன 	இல்ைல.
உதவிப்பணமாக	நாலாயிரம்	 பா	த வார்கள்.	இயக்கத்தில்	என்ன	பணி
ெசய்தீர்கள்	என்றால்	இ தான்	பதில்.	இெதல்லாம்	பணியா	என்பதில்	எனக்ெகா
சந்ேதக ண் .	
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தந்திரமாக	எல்லாவற்ைற ம்	எ த
யவில்ைல.ேபாராளியல்லாதவர்களா ம்தான்	 தந்திரமாக	எல்லாவற்ைற ம்

எ த	 யவில்ைல.	நான்	என்	எண்ணத் க் 	ெவளிப்	பத்திரிைகக க் 		எ த
யா ,எ தக் டா .	எல்லா	ெவளிப்	பத்திரிைகக ம்	ெதாைலக்காட்சிக ம்

எமக் த்	தைட.	சினிமாப்	படங்கள்	 ற்றாகத்	தைடயிலி ந்தன.	சினிமாப்
பாடல்கைளத்	தி மணமாகாத	ேபாராளிகள்	ேகட்கக் டா .	எல்லாப்
பத்திரிைககைள ம்	ப க்கப்	பாக்கியம்	கிைடத்தவர்கள்	ஊடகத் ைறப்
ெபா ப்பாளர்கேள.	ஏைனய	 ைறப்	ெபா ப்பாளர்க க் ம்	சில 	வ ம்.
உங்க க் த்	ெதரி ேமா	‘ெகாரில்லா’	என்ற	நாவைல	ஒ 	ெபா ப்பாள க்காகக்
காத்தி க்ைகயில்	அவ ைடய	ேமைசயிலி ந் 	எ த் 	தி ட் த்தனமாகத்தான்
ப த்ேதன்.	
	
கட்ைடயில்	நீண்ட	கயி ெகாண் 	பிைணக்கப்பட்ட	மா கள்	கயி 	எட் ம்	வைர
ற்றிச்	 ற்றி	ேமய்வ 	ேபால	 ண் ச்சட் க் ள்	 திைரேயா ேனாம்.

கள ைனகைள ம்	அரசியல்	நிைலப்பா கைள ம்,	மக்கைள	 த்தத்ைத
ேநாக்கிேய	ைவத்தி க்க ம்	எ திேனாம்.	 தந்திரமைடந்த	நா கள்	பற்றி ம்
கள ைனகளில்	எம 	ேபாராளிகள்	நிகழ்த்திய	சாதைனகள்	பற்றி ம்
எ திேனாம்.	அைவ ம்	தணிக்ைக	என்ற	ெபயரில்	உயிர்நிைல	கிள்ளப்படாமல்
ெவளிேய	வரேவண் ேம	என்ற	திகிலில்	எப்ேபா ம்	இ ப்ேபாம்.
எ த் த் ைறயின்	ஆரம்ப	அறிேவயின்றி,	வாசிப் ப்	பழக்கேமயில்லாதவர்கள்
என 	பிரதிைய	தணிக்ைக	ெசய்வைத	என்னால்	தாங்கேவ	 வதில்ைல.	இ
எல்லா	ஊடகத் ைறகளி ம்	இ ந்த .	சில	இடங்களில்	என 	பிரதிைய
நிராகரித் விட் 	அதிலி ந் 	தகவல்கைளத்	தி 	தன 	நிகழ்ச்சில்	ேசர்த்த
தணிக்ைகயாளர்கைள	அப்ப ேய	விட	 யாமல்	நிகழ்ச்சிையேய
இைடநி த்திவிட் 	தைலவர்	மட்டத்தில்	விசாரைணக் ப்	ேபாட் க்கிேறன்.
அதில்	ெவற்றி ம்	ெபற்ேறன்.	என்பிரதியில்	என 	சம்மதமின்றி	எந்தத்	தி த்த ம்
ெசய்வதில்ைல	என்ற	வாக் திைய ம்	ெபற்றி ந்ேதன்.	
	

தி,	கல்லைற,	ஆ தம்,வீரச்சா ,எதிரி,	ப ங் ழி,	களம்,
ெபா ளாதாரத்தைட,	அரச	பயங்கரவாதம்,	ேபாராளி,	இலக் ,
ஈகம்,ைகயிேலந்திய	க வி..	இவற்றில்	ஒன்ேறா	பலேதா	இல்லாமல்	கைதயில்ைல
கட் ைரயில்ைல	கவிைதயில்ைல!	நாங்க ம்	அதற் ள்தான்	எ திேனாம்.
ெகாஞ்சம்	மிைகயாகப்	ெபண்ணிய ம்	ேபசிேனாம்.	நான்	இன் ம்	ெகாஞ்சம்
ேமேல	ேபாய்	மக்க ைடய	அன்றாடப்	பிரச்சிைனகைள ம்	எ திேனன்.	இவற்ைறக்
கடந் 	இ ந்த	யதார்த்தம்	எமக் ப்	 ரியாமலில்ைல.	ஆனா ம்	ெசக்
மா கள்ேபாலச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந்ேதாம்.	
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பைடப்பாளிகள்	என்ைன	மிக	மரியாைத டன்	அ கினார்கள்.	என் ைடய
எ த் 	நைட ம்	ெமாழி	நைட ம்	பாரம்பரிய	ேபச் 	வழக் கைளக்	ெகாண்ட
தனித் வமான .	அைத	யாரா ம்	வசப்ப த்த	 யவில்ைல.	என 	பார்ைவ ம்
நான்	ேதர்ந்ெத க் ம்	விடயங்க ம்	ேவ 	ேகாணங்களில்	இ ந்தன.	அதனால்
என்ைன	எல்ேலா ம்	வியந்தனர்.	ேயாசைன	ேகட்பார்கள்.	 தந்திரப்பறைவயில்
எனக்ெகா 	பத்தி	ஒ க் மள க் 	மனம்	மாறினார்கள்.	‘நாற் ’	என்ற
சஞ்சிைகயில்	‘ெபண்க ம்	சட்ட ம்’	என்ற	ப திைய	ெதாடர்ந் 	எ திேனன்.
ஒ ேபா ம்	அவர்கள்	என்ேனா 	 ரண்பட்டதில்ைல.	சிலேவைளகளில்	ேவ க்ைக
ெசய்வார்கள்.	“அன்ரி	தா மாறாகக்	 த்தி	எ கிறாய்,	கவனம்	மாட்டப்
ேபாகிறாய்”	என்பார்கள்	
.
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1991-ம்	வ டம்	நான்	தைலவைர	 தன்	 தலில்	பார்த்ேதன்.	 தலாவ 	மகளிர்
மாநா 	யாழ்ப்பாணம்	வின்சர்	திேயட்டரில்	நடந் 	 ய	எம்மில்	இ ப 	ேபர்கள்
தைலவைரச்	சந்திக்க	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட்ேடாம்.	வல்ெவட் த் ைறயின்	ஒ
வீட் 	விறாந்ைதயில்	அச்	சந்திப் 	நிகழ்ந்த .	தைலவ க் 	மிக	அ கில்	எனக்
இ க்ைக	கிைடத்த .	 ன் 	தினங்க ம்	மாநாட் ல்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகைள
தைலவர்	ஒளிநாடாவில்	பார்த்தி ந்தார்.	எம்ைம	அைழத் ச்	ெசன்றவர்கள்
ேதைவயற்ற	வைகயில்	ேபச	ேவண்டாம்	என	எம்மிடம்	 றிேய	 ட் ச்
ெசன்றி ந்தனர்.	இயக்க	 கா ம்	எனக் ப்	 தி .	மகாராஜாக்கள்	பாணியிலான
பா காப் 	ஒ ங் கள்	சற்ேற	பயத்ைத	ஏற்ப த்தினா ம்,		மாத்ைதயா
தைலவைரச்	 ட் க்	ெகான் விட்டார்	என்ற	வதந்தி	இந்திய	இரா வத்தால்
பரப்பப்பட் 	அைத	நம்பி ம்	நம்பாம ம்	மக்கள்	இ ந்த	காலம .	 ன்னைகேயா
இ 	ெமய்ப்	பா காவலர்க டன்	வந் 	எம் ன்ேன		ைகக்ெகட் ம்	ெதாைலவில்
தைலவர்	அமர்ந்த	அந்தக்	காட்சி	இன் ம்	என்	கண்கைள	விட் 	அகலவில்ைல.
“பிற 	…ெசால் ங்ேகா…”	என் 	ஆரம்பித் 	எல்லாவற்ைற ம்	–	நாம்	ெசால்ல
நிைனத்த	எல்லாவற்ைற ம்	–	அவேர	ெசால்லி	 த்தார்.	பத் 	நிமிடங்கள்தான்
சந்திப் 	எனக்	 றியி ந்தனர்.	ஆனால்	 மார்	ஒ 	மணி	ேநரம்	ேபசிேனாம்.
தனித்தனிப்	 ைகப்படங்க ம்	எ த் க்ெகாண் 	விைடெபற்றேபா 	எம்ைம
இயக்கத்தில்	இைணந் ெகாள் ம்ப 	தைலவர்	ேகட் க்ெகாண்டார்.	ஆனால்
நாங்கள்	வீ க க் ச்	ெசன் விட்ேடாம்.	
	
நான் 	வ டங்களின்	பின்பாக	‘ லிகளின்	 ரல்’	ஆண் 	விழாவில்	அவரிடமி ந்
பரி 	ெபற்ேறன்.	ஒ 	வ டத் க் ள்	நாட்டாரியல்	சார்ந்த	ஒ 	ஆக்கத் க்காக
மீண் ம்	அவரிடமி ந் 	ஒ 	வி 	கிைடத்த .	அவர்	கலந் ெகாண்ட	சில
நிகழ்ச்சிகளில்	பார்ைவயாளராக	இ ந்ேதன்	.	



	
என 	வளர்ச்சி	இயக்கத்திற் ள்	பல க் ப்	பி க்கவில்ைல	என்ப 	அவர்கள
நடவ க்ைககளில்	ெதரிந்த .	மகளிர்	தினத்ைத	 ன்னிட் 	ஒ 	 க்கிய	சந்திப்
நடந்த .	இ 	நிகழ்ச்சி	பற்றிய	ஆேலாசைனக்	 ட்டம்தான்.	தைலவர்	பங்
ெகாண் ந்தார்	.	ஆனால்	என்ைன		இந்தக்	 ட்டத் க் 	அைழக்கவில்ைல.
மகளிர்	அணியில்	நான்	 க்கிய	பங்காற் ம்	நிதர்சனப்	பிரிவினர்	 ைமயாகச்
ெசன்றி ந்தனர்.	அரசியற் ைற	மகளி ம்	ெசன்றி ந்தனர்.	நான்	இந்த	இரண்
அணியி ம்	இல்லாமலாக்கப்பட்ேடன்.	எனக் 	அசாத்தியக்	ேகாபம்தான்.
பழிவாங்கக்	காத்தி ந்ேதன்.	இயக்கப்	ேபாராளிகள்	அைனவ க் ம்	அைடயாள
அட்ைட	வழங் ம்	ேவைலைய	தைலைமச்	ெசயலகம்	ெசய் ெகாண் ந்த .
அைனவைர ம்	பதி 	ெசய்த	பின் 	என 	ெபயர்	விட் ப்	ேபாயி ந்ததால்
தைலைமச்	ெசயலகத்தினர்,	என்ைன	அைழத் வ ம்ப 	அரசியற் ைறயிடம்
ேகட்டனர்.	ஒ 	ேபாராளி	என்னிடம்	வந்தாள்.	நான்	வீட் லி ந் தாேன	ேவைல
ெசய்ேதன்.	வீட் க் 	வந்தாள்.	நான்	 கா க் ப்	ேபாேனன்.	வந்தி ந்த
தைலைமச்	ெசயலகத்தினர்	ேகள்விக்	ெகாத்தின்ப 	எந்தப்பிரி 	என் 	ேகட்டனர்.
நா ம்	‘அரசியற் ைற	மகளிர்	பிரி ’	என்ேறன்.	அவள்	‘மகளிர்	பிரி ’	என்
எ தினாள்.	நான்	அதில்	ஒப்பமிட	ம த் 	விட்ேடன்.	பிரச்சிைன	தைலவரிடம்
ேபான .	நான்	என 	தரப் 	நியாயத்ைதச்	ெசான்ேனன்.	அவர்	அைத
ஏற் க்ெகாண் 	என்ைன	 .ப.தமிழ்ச்ெசல்வ க் க்	கீழ்	பதி 	ெசய் ம்ப
றிவிட்டார்	.	

	
தைலவரிடம்	நான்	அளப்பரிய	மரியாைத	ைவத்தி ந்ேதன்,	ைவத்தி க்கிேறன்,
ைவத்தி ப்ேபன்.	ெவ ம்	வாைய	ெமல் ேவார்	 வ 	ேபால	அவர்
தன்னிச்ைசயாக	ஒ ேபா ம்	 கைள	எ ப்பவரல்ல.	அவர்	ஒ 	மத்திய

ைவ	ைவத்தி ந்தார்.	 க்கியமான	 கைளக்	கலந் 	ஆேலாசித்ேத
எ த்தார்.	எனக் 	நன் 	ெதரி ம்…	ஒ வ க் 	மரணதண்டைன	வழங் வ
பற்றி	அவர்	தனிேய	 	எ ப்பதில்ைல.	எல்லாப்	ெபா ப்பாளர்க ம்	 ய
சைபயில்	பிரச்சிைன	ேபசப்பட் 	என்ன	தண்டைன	வழங்கலாம்	என் 	ேகட்கப்பட்
ெப ம்பான்ைமயினரின்	 ேவ	தீர்ப்பாகிய .	இயக்கத்தின்	ஆரம்ப	காதலர்கைள
ட் க்ெகால்வதாக	 ெவ த்த	ெபண்கள்	அ 	பற்றிப்	ெப ைமயாகப்

ேபசியைத	நான்	அ கிலி ந் 	ேகட் க்கிேறன்.	பின்நாளில்	அந்தப்	ெபண்க ம்
காதலித்ேத	தி மணம்	ெசய்தார்கள்.	தைலவர்	காதலித்த	ேபா
அவ க்ெகதிராக	 ெவ க்க	யாரா ம்	 யவில்ைல.	அதனால்தான்
இயக்கத்தில்	காதல்	வாழ்ந்த .	
	
எந்தப்	பிரச்சிைனக் ம்	 வாக	 	எ த் விட் 	‘தைலவர்	 ெவ த்தார்’
என்ப தான்	இயக்கத்தின்	ெபா வான	வழக் .	
	
ஒ 	பிரச்சிைனயில்	ஒ 	நல்ல	 ைவ	சி பிள்ைள	எ த்தி ந்தால் ட	அைதத்



தைலவர்	வரேவற்பார்.	இ 	நான்	கண்ட	உண்ைம.	ஒ தடைவ,	பாலியல்
வன் ணர் க்காக	நீதிமன்றம்	ஒ வ க் 	மரண	தண்டைன	வழங்கிய .	அந்த
விசாரைணக்	ேகாப் 	நீதிமன்றத்	தீர்ப்ைப	உ தி	ெசய்வதற்காகத்	தைலவரிடம்
ேபான .	அந்த	ேகஸ்	விபரங்கைள	 ற்றாகப்	ப க்கிற	சந்தர்ப்பம்	எனக் க்
கிைடத்த .	அைத	வாசித்தபின்,	சம்பவங்களி ள்ள	 ரண்பா களின்ப 	அங்ேக
ஒ 	 ற்றம்	நடந்தி க்கவில்ைல	எனத்	தனிப்பட	தைலவ க் 	ஒ 	க தத்ைத
எ தி	அவ ைடய	ைகக் க்	கிைடக் ம்ப 	அ ப்பிேனன்.	அதன்பின்	சில
நாட்களில்	அந்த	இைளஞன்	வி விக்கப்பட்டான்.		ேவ ேகாணத்தில்	வழக்
விசாரைண	மாற்றப்பட்ட 	.	
	
லிகளின்	 ரலில்	நான்	நடத்திய	பிரதான	நிகழ்ச்சியான	‘ யிேலாைச’
நிகழ்ச்சிைய	ேநர ள்ள	ேபாேதல்லாம்	தைலவர்	ேகட்பார்.	ஒ 	நிகழ்ச்சிையப்
பாராட் 	நிைலயத் க் 	ேநயர்	க தம்	எ தியி ந்தார்.	சில	நாட்களின்	பின்
அந்நிகழ்ச்சியில்	பங் ெகாண்ட	அைனவ க் ம்	பரி 	வழங்கினார்.	என்ைன ம்
அப்பாடைலப்	பா ய	தவமலைர ம்	தனிேய	அைழத் 	உைரயா னார்.	அப்ேபா
என 	நிகழ்ச்சிகள்	அைனத்ைத ம்	தான்	தவறவி வேதயில்ைல	என	மனம்
திறந் 	ெசான்னார்.	ஒ 	 ைற	‘ரீடர்ஸ்	ைடஜஸ் ’ல்	வந்த	ஒ 	சீனக்கைதைய	
ெமாழி	ெபயர்த் 	ஒலிபரப்பிேனன்.	 ன் 	வாரங்கள்	ெதாடராக	வந்த .
ஒவ்ெவா 	வார ம்	அைத	விடாமல்	ேகட்ட 	மட் மன்றி	அந்த	வாரம்	நடந்த
ெபா ப்பாளர்க க்கான	 ட்டத்தி ம்	அ 	 றித் ப்	பாராட் ப்	ேபசினாராம்.
‘ லிகளின்	 ரல்’	ெபா ப்பாளர்		அதன்பிறேக	அதன்	ஒலிபரப்ைப	ேபாட் க்
ேகட்டார்.	
	
தன 	ஒவ்ெவா 	ேபாராளிமீ ம்	எவ்வள 	கண் ப்ைப	ைவத்தி ந்தாேரா
அவ்வள 	கரிசைன ம்	கவன ம்	ைவத்தி ப்பார்.	ஒ 	 ட்டத்தில்	எம 	தளபதி
வி சாவிடம்	“ஏன்	பிள்ைளக க் 	தைலக் 	எண்ெணய்	இல்ைலயா?	 கத்ைத
அலம்பி	நல்ல	ஆைடகைள	அணிவதில்ைலயா?	நான்	பிள்ைளகைள	வீதியில்
பார்க் ம்ேபா 	வாட்டமாகப்	ேபாகிறார்கள்,	கள ைனகளில்	நின்றால்
பரவாயில்ைல	அங் 	இவற்ைற	ெசய்ய	 யா ,	மக்களிைடேய	நிற்பவர்கள்,
திரிபவர்கள்	கவனமாக	இ க்க	ேவண்டாமா”	என்றார்.	
	
என்னிடம்	“இந்தப்	பாரம்பரியக்	கைலகைள	ெபரிய	அளவில்	தயாரித்
ஆவணப்ப த் ங்கள்	என்ன	ெசலவானா ம்	பரவாயில்ைல”	என்றார்.	அவர்
அப்பால்	ேபான ம்	அவற்ைற	நிைறேவற்ற	ேவண் ய	 ைறப்	ெபா ப்பாளர்கள்
அசட்ைடயாக	விட் வி வார்கள்.	ெவளிப் ச் க் 	தைலவ ைடய	ஆைணைய
உடேன	ெசய்வதாகக்	 வார்கள்.	இைத	நான்	பல ைற,	பல	சந்தர்ப்பங்களில்
கண் க்கிேறன்,	ேகட் மி க்கிேறன்.	உயர்மட்டப்	ேபாராளிகள்		சிலர்
தைலவ ைடய	ெகாள்ைகக் 	மாறாக	நடப்பைத	அஞ்சாமல்	 ட் க்
காட் மி க்கிேறன்.	மிகச்சில	வி வாசிகள்	தைலவரி ம்	ஆைணக் 	தம் யிர்



ெகா த் மி க்கிறார்கள்.	
	
“ மரி தல்	இமயம்வைர	
ெகா நாட் ப்	 கழ்	கண்ட	
ெகாற்றவர்	கண்ட	தமிழின்	
நற்றவம்தான்	எங்கள்	நலமான	வளமான	
வல்ைவ	நகர்	தந்த	வீரன்.	
தைலவனி ம்	ஆைணக் த்	தளரா 	களமா 	
தைலசித ம்	வீரமறவர்	உளமார	தம்ேமா 	
உணர்வாகக்	ெகாண்டேதா	தமிழீழெமன்ற	கன …”	
	
என் 	கவிைதெய தி	அைதக்	கவியரங்கில்	வாசித்தி க்கிேறன்.	இதன்பிறேக
ஈழநாதத்தில்	பத்திெய ம்	பணி	கிைடத்த .	1997-ல்	யாழ்ப்பாணம்	ெசன்ற
‘பிஸ்டல்’	 வின க் 		கிறிஸ் மஸ்	விழா க்காக	நாடகம்	பழக்கிேனன்.
அப்ேபா 	என்	இரண்டாவ 	நாவ க்காக	அவர்க டேனேய	தங்கியி ந்
றிப்ெப த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	க ம் லிகளின்	ஆண்	–	ெபண்	 வின ம்

நிகழ்ச்சிகைளக்	ெகாண் வந்தி ந்தார்கள்.	
	
க்கிய	தளபதிக டன்	தைலவர்	 ன்வரிைசயில்	அமர்ந்தி ந்தார்.	என

நிகழ்ச்சிைய	நாட் க்	 த் ப்	பாணியில்	அைமத்தி ந்ேதன்.	க ப்ெபா ள்
தற்காலத் க்கான .	பாத்திரேமற்றவர்க ம்	சிறப்பாகேவ	ெசய்தார்கள்.	
ஆயி ெமன்ன!	அ 	சில	ெபண்ேபாராளிகைளக்	கவரவில்ைல.	நான்
ேமைடையவிட் 	இறங்கி	வ ம்ேபா 	 கத்ைதக்	க ப்பாக்கி	ைவத் க்ெகாண்ட
ேபாராளிெயா த்தி	“அண்ைணக் ப்	ேபா ற	நிகழ்ச்சிேய	உ ?	ச்சீக்..
பட் க்கா மாதிரி”	என்றாள்.	நான்	இ ந் 	ேபாேனன்.	தைல	 னிந்தவாேற	ேபாய்
ன்வரிைசயில்	தைரயில்	அமர்ந்தி ந்த	ேபாராளிக டன்	அமர்ந்ேதன்.

நிகழ்ச்சிகள்	நிைறவைடந்தன.	அப்ேபா 	தணிைகச்ெசல்வியிடம்	வி சா
“நிகழ்ச்சிய	 தல்	ேபாட் ப்	பாக்கயில்ைலயா	?	உவளைவ	என்ன	பாத்தவளைவ?”
எனக்	கண் த்த ம்	என 	நிகழ்ச்சி	பற்றித்தான்.	அவள்	அப்பால்	நகர்ந்த ம்
என்ன ேக	வந்த	தணிைகச்ெசல்வி	“வி 	அன்ரீ	கவைலப்படாைத,	உங்க க் த்
தி ப்திதாேன”	என் 	ஆ தல் ற,	ெபண்கைள	விலக்கிக்ெகாண் 	உள்ேள	வந்த	
அரசியற் ைற	பதில்	ெபா ப்பாளர்	தங்கன்	“எங்ேக	?	தமிழ்க்கவி	அன்ரி	எங்ேக”
என்றவாேற	வர	நான்	 ன்ேன	ெசன்ேறன்	“அன்ரீ	வாங்க	அண்ைண
ட் வரட்டாம்”	என்றான்.	நான்	அவைனத்	ெதாடர்ந்ேதன்,	ெவளிேய	ஒ

ெதன்ைன	மரத்த யில்	தைலவர்	நின்றார்	.	“வணக்கம்”	என்றார்	நான்	பதி க்
“வணக்கம்”	என்ேறன்	.	“எனக் 	நல்லாப்	பி ச் 	அக்கா	உங்கட	நிகழ்ச்சி.
இப்பி த்தான்	எங்கட	நிகழ்ச்சியள்	இ க்ேகா ம்.	எங்கட	பாரம்பரியங்கள
விட் ட் 	…என்ன	கைல.		நவீன	நாடகங்கள்ள	 டகமாகக்	க த் ச்	ெசால் ற
சரியா	இ க்கலாம்,	ஆனா	இப்ப	உள்ள	நிைலயில	உைதெயல்லாம்	ஆர்



ந்தியி ந் 	ேயாசிக்கப்ேபாறாங்கள்.	க த்ைத	 கத்தில	அைறயிற	மாதிரிச்
ெசான்னியள்	நல்ல	க ”		என் 	ஆரம்பித் 		நீண்ட	ேநரம்	அ 	பற்றி	உைரயா க்
ெகாண் ந்ேதாம்.	மண்டபம்	உண க்காகத்	தயார்	ெசய்யப்பட்டபின்	வந்
ப்பிட்டார்கள்.	தைலவர்	என்னிடம்	“அக்கா	பன்ெனண் 	மணியா 	சாப்பி வம்

வாங்க”	என்றார்.	நான்	ெதாடர்ந்ேதன்.	பிள்ைளக க் 	மத்தியில்	தைலவ க்கான
ேமைச	இ ந்த .	என்ைன ம்	தன்ேனா 	அம ம்ப 	ேகட் க்ெகாண்டார்.
அவ டன்	அமர்ந்ேதன்.	இந்த	சமபந்தி	ேபாஜனம்	பல	தளபதிக க் க்	 ட
வாய்த்ததில்ைல.	நான்	யார்?	என்னால்	அவ க் 	ஆகப்ேபாவ 	என்ன?
அந்தஸ் ப்	பாரா ,	யாரிடமி ந்தா ம்	திறைமகைள	ஊக் விக் ம்	அவர
பண் 	எனக் ப்	பி த்த .	
	
அதன்	பிற 	ேம ம்	இ 	தடைவகள்	அவரிடம்	என 	பாட க்காக ம்
எ த் க்காக ம்	பரி 	ெபற்ேறன்.	அவ்	வ டத் டன்	மகளிர்	அரசியல்
ைறயினரின்	ெபா ப்பாளர்	மாற்றம்	நடந்த .	இைடயிைடேய	ெப ம்	சமர்க ம்

நடந்தன.	எனக் ம்	பரப் ைர,	நிகழ்ச்சித்	தயாரிப் கள்	எனப்	பணிகள்
அதிகரித்தன.	 ள்ளியவைளயில்	இ ந் 	வட்டக்கச்சிக் 	ஒ 	ேபட்
எ ப்பதற்காக	மிதிவண் யில்	ெசன் 	விட் 	தி ம் ம்ேபா 	கைளப்பினால்	ஒ
மர	நிழலில்	நின்ேறன்.	அப்ேபா 	ேகணல்	சங்க டன்	அவ்வழிேய	வந்த	தைலவர்
“எங்கத்ைதயால?”	என்றார்.	நான்	“வட்டக்கச்சிக் ”	என்ேறன்.	“மிதிவண் யிலா”
என் விட் ப்	ேபானார்.	ஒ 	வாரத்தின்	பின்பாக	தமிழ்ச்ெசல்வன்	என்ைன
அைழத் 	“அக்கா	ேமாட்டார்	ைசக்கிள்	ஓட்டத்	ெதரி மா…”	என்றார்.	ெதரி ம்
என்ேறன்.	அரதப்பழசான	‘எக்கேணபர்’	உந் ளிையத்	தந்தார்.	அைத
ைவத் க்ெகாண் 	அவிேவக	 ரண	 ம்	சீடர்க ம்	 திைரேயா 	மார த்த
மாதிரி	படாத	பாெடல்லாம்	பட் 	இயலாத	இடத்தில்	ேபாட் 	விட் 	வந் வி ேவன்.
பின்னர்	ஒ 	நல்ல	‘எம். .	ைநன்ரி’	உந் ளி	கிைடத்த .	 ழங்காவில்	ெதாடக்கம்
ல்ைலத்தீ 	வைர	வட்டக்கண்டல்	ெதாடக்கம்	தாைளய 	வைர	ஓ ேயா 	ேவைல

ெசய்ேதன்.	அைத	வட் வாகல்வைர	ெகாண் 	வந்ேதன்.	
	
இந்த	நிைலயில்,	இயக்கத்தில்	இ ந்த	என்	மக க் 	ஒ 	ெபண்ைண	தி மணம்
ெசய் 	ைவத்ேதாம்.	இதன்பின்	என்	சம்பந்தி	அவர்க ைடய	வீட் க் 	நான்
அ க்க 	ேபாக	ேவண் ய	சந்தர்ப்பங்க ம்	தைலவரின்	மைனவியார்
மதிவதனி டனான	ெந க்க ம்	ஏற்பட்ட .	எல்லாத்	தளபதிகளின்
மைனவிய ட ம்	பழக்கம்	ஏற்பட்ட .	இதனால்	என 	நிகழ்ச்சிகள்	ெபரிய
மட்டங்களில்	இரசிக்கப்ப வைத ம்,	தைலவர்	எல்ேலாரிட ம்	அைதக்
ேகட் ர்களா?	இைதப்	பார்த்தீர்களா?	என	வின வைத ம்	அறிந்ேதன்.	அேநகமாக
ஈழநாதம்	பத்தியான	‘காரசாரம்’	ஏதாவ 	ஒ 	 ைறையக்	கிண்டல்	ெசய் வி ம்.
அ 	அவர்கைளத்தான்	என் 	என்னிடம்	ேபச	 யாதப 	மக்கைள	ைமயப்ப த்தி
எ திவி ேவன்.	இப்ப 	கிளிெநாச்சி	ைவத்தியசாைலக்	கட்டடம்	பற்றி	நான்
எ திய	ஆக்கம்	ெவளிவந்த	ம நாள்	மதிவதனி	என்னிடம்	“சிரித்ததில்	ஆ க்



ைரேயறிவிட்ட ”	என்றார்.	
	
நான்	தைலவ டன்	 ரண்பட்ட	சம்பவங்க ம்	உண் .	ேந க் 	ேநர்	வாதத்தி ம்
ஈ பட் 	மற்றப்	ேபாராளிகளிடம்	திட் ம்	வாங்கியி க்கிேறன்.	ஆனால்	அவர்
சி பிள்ைள	ேபால	வாதித் விட் 	பின் 	 ன்னைகேயா 	இ ந் வி வார்.	“ஆற்ற
ைறயப்பா	எப்பி ச்	சமாளிக்கிறியள்?”	என் 	ேவ க்ைகயாகக்	 வார்.

ெவளியிேல	அவைரப்பற்றி	ஏற்ப த்தப்பட் ந்த 	ெப ம்	மாைய	என் ம்	அ
சரியல்ல	என் ம்	 வார்.	ஒ 	பாடலில்	‘ க க்ேக	அவன்	நிகரானவன்’	என்ற
வரி	இடம்	ெபற்றி ந்த .	தைலவர்	மி ந்த	ேவதைன டன்	‘இெதல்லாம்	என்ன
ேபத்தல்,	இந்தப்	பாடைல	ஒலிபரப்ப	ேவண்டாம்’	என்றார்.		யார்	ேகட்டார்கள்!	எந்த
ஒலிநாடாவி ம்	அவைரப்பற்றி	ஒ 	பாடல்	கட்டாயம்	ேபாட்டார்கள்.	அவரிடமி ந்த
கழ்ச்சிக் 	மயங் ம்	 ணம்	என்ற	பிரைம	எனக் ம்	உண் .	அவர்	காதலித்த
பின்பாக	காதல்	சரி	என்ற 	ேபால,		அரச க் ப்	பின்	இளவரசன்	என்ற
ெகாள்ைக ம்,	 ன்	வ க்ைகைய	மைறக்க	அவர்	ெதாப்பி	அணியேவண்
இ ந்தேபா 	அைனத் ப்	ேபாராளிக க் ம்	ெதாப்பி	சீ ைடயின்	ஒ
ப தியான 	என ம்	நான்	நிைனக்கிேறன்.	அவ ம்	சாதாரண	மனிதர்தாேன.	
	
அவைர	நாத்திகர்	என் 	ெசால்வ ண் .	அவர்	எல்லா	மதங்கைள ம்	சமமாகப்
பார்த்தார்.	மக்களிைடேய	ேபாராளிகள்	மதம்	சார்ந் 	அைடயாளப்ப த்தப்படக்
டா 	என்றார்.	ஒ தடைவ,	ேபாராளிகள்	ேகாயில்க க் ச்	ெசல்வைதத்	தைட

ெசய்ய	ேவண் ம்	எனப்	ெபா க் வில்	பிேரரைண	ெகாண் 	வரப்பட்ட	ேபா
“இ 	நைட ைறச்	சாத்தியமாகா ”	எனத்	தைலவர்	 றினார்.	ஆனால்	பலர்
உ தியாக	நின்றதால்	ேபாராளிகைள	இப்ப 	ஒ 	வாக் தி	ஒப்பந்தத்தில்
ைகச்சாத்திட	ைவப்பதாக	 ெவ த்தனர்.	ஆனால்	நான்	அைவயிேலேய
ம த் விட்ேடன்.		ஏன்	ம க்கிறீர்கள்?	எனக்	ேகட்டார்	ஒ வர்.	“எனக்
பிரபாகரைன	எ பத்ேதழாம்	ஆண் க் ப்	பின்தான்	ெதரி ம்,	பிள்ைளயாைர
பிறந்ததிலி ந்ேத	ெதரி ேம”	என்ேறன்.	அந்த	ஒப்பந்தத்தில்	நா ம்	 ைவ
இரத்தின ைர ம்	ஒப்பமிடவில்ைல.	
	
இ திக்	காலத்தில்	தைலவர்	தப்பிச்	ெசல்ல	பல	சந்தர்ப்பங்கள்	இ ந்தேபா ம்,
மக்க க் 	நடப்பேத	எனக் ம்	என் 	களத்திேலேய	நின்றவர்	அவர்.	‘ெவற்றி
அல்ல 	வீர	மரணம்’		என்ற	அவ ைட	வீரம்	ேபாற்றப்பட	ேவண் ய தான்.	இப்ப
ஒ 	தைலவரின்	கீழ்	நின்ேறாம்	என்பதில்	எனக் ப்	ெப ைமதான்.	அவர்
எல்ேலா ம்	நிைனப்ப 	ேபால	ெதய்வமில்ைல.	ஆசாபாசங்க ள்ள	சராசரி	மனித
ணங்க டன்	 ய	வீரன்.	அவ்வள தான்!	
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லிகள்	ேபாரிட் 	நாட்ைடப்	பி ப்பார்கள்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் 	ஒ 	ேபா ம்
இ ந்ததில்ைல.	இ 	ஒ 	ெவல்லப்பட	 யாத	 த்தம்	என்பைத		நான்



இயக்கத்தில்	இைணவதற் 	 ன்ேப	என்னால்	உணர	 ந்த .	தைலவேர	ஒ
தடைவ	“நாம்	இப்ப த்	தாக் தல்கைளச்	ெசய் 	நாட்ைட	அைடய யா .	அ
ஒ 	ேபச் வார்த்ைதயில்	தான்	 ம்.	நம 	தாக் தல்கள்	 லம்	ஒ
ெந க்க ைய	அரசாங்கத் க் க்	ெகா த் 	அைதப்	ேபச் வார்த்ைதக்
இ ப்பேத	என 	ேநாக்கம்”	என்றார்.	
	
நீங்கேள	நிைனத் ப்	பா ங்கள்..	ஒட் ெமாத்தத்	தமிழர்களில்	ஈழத்தில்
இ ந்தவர்கள்	அைனவ ம்	ேபாரிட	 ன்வரவில்ைல.	ேபா க்கான	நிதிையக் டப்
பலவந்தமாகத்தான்	திரட்ட	 ந்த .	ேபாராளிகள்	பலர 	உறவினர்கள்	
அேநகமாக	ெவளிநா க க் ச்	ெசன் விட்டனர்.	ெபா ளாதார
வசதியற்றவர்கேள	நாட் ல்	இ ந்தனர்.	உதாரணத்திற் 	ஒன் 	ெசால்கிேறன்.
வல்ெவட் யில்	என்	சேகாதரி	இ ந்தாள்.	அவளிற் 	இளந்தாரிப்	பிள்ைளகள்
இ ந்தனர்.	அவர்கள்	வீட் ற் 	மிக	அ ேக	திலீபன்	நிைன 	உண்ணாவிரதப்
பந்தல்	ேபாடப்பட் ந்த .	அங்ேக	மத்தியானப்	ெபா க்கான	ேபச்சாளராக	நான்
ேபாயி ந்ேதன்.	ேநரமி ந்ததால்	என்	சேகாதரி	வீட் க் ம்	ேபாேனன்.	அங்ேக
பிள்ைளகள்	விைளயாடப்	 றப்பட்டார்கள்.	“ஏன்	இங்ேக	திலீபன்	நிகழ் 	நடக் ேத,
இவங்கள்	ேபாக	மாட்டாங்களா	?”	என் 	ேகட்ேடன்.	“சீக்..	அ க்க	நா
பதிெனட் ச்	சாதி ம்	வந்தி க் ம்	இவங்கள்	ேபாமாட்டாங்கள்”	என்றாள்
சேகாதரி.	அந்தக்	கிராமத்தின்	ேமட் க் கள்	எவ ம்	அந்த	நிகழ்வில்	கலந்
ெகாள்ளவில்ைல.	என்றா ம்		நடந்த	ேபாைரக்	காரணம்	ெசால்லி	-பயன்ப த்தி	–
அவர்கள்	இன் 	ெவளிநா களில்	வசதியாக	வாழ்கிறார்கள்.	ஆக	ஏராளமான
மக்கள்	 லிகளின்	ஆட்சிைய	வி ம்பவில்ைல	என்ப 	கண் .	
	
‘ ரியக்கதிர்’	நடவ க்ைகயின்ேபா 	நான்	மானிப்பாயில்	நின்றி ந்ேதன்.
மானிப்பாய்,	சண் லிப்பாய்,	பண்டத்தரிப் 	ேபான்ற	ப திகளிலி ந்த	மக்கள்
லிகேளா 	ெவளிேயற	 ைனயவில்ைல.	அவர்கள 	வி ப்பத் க் 	மாறாகேவ
ெதன்மராட்சி	ேநாக்கித்	தி ப்பி	விடப்பட்டனர்.	சில	யாழ்ப்பாண	வர்த்தகர்கள்
தம 	கைடப்	ெபா ட்கைள	 ழி ரம்,	சண் லிப்பாய்	ேநாக்கி	நகர்த்தினர்.	
இ ந் ெமன்ன	அவர்கள்	அைனவ ம்	வலிந் 	ெதன்மராட்சிக் 	இயக்கத்தால்
தி ப்பிவிடப்பட்டனர்.	அப்ேபா ,	 லிக க் 	மக்கள்	அைனவ ம்	தம் டன்	வந்
விட்டார்கள்	என்ற	பிரச்சாரத் க் 	அ 	உதவினா ம்	ெதன்மராட்சியிலி ந்
மக்கள்	வடமராட்சி	ேநாக்கி	நகர்ந்த	ேபா 	நிைலைம	மாற்றமைடந்த .	இலவசப்
பட ச்	ேசைவ	வழங்கி,	மக்கைள	வன்னிக் 	நகர்த்த	ெப ம்	பரப் ைர
ெசய்யேவண் யதாயிற் .	ேபாராளிக்	 ம்பங்க ம்	ஆதரவாளர்க ம்	தாமாக
ன்வந் 	வன்னிக் 	நகர்ந்தனர்.	இப்ப ேய	ெவளிேய	ேபாய்விடலாம்	என்ற
றிக்ேகா டன்	நகர்ந்தவர்க ம்	உண் .	ஏேதா	ஒ 	இக்கட் ,	இரா வத்ைதப்

பற்றிய	பயம்	இைவதான்	 லிகைளச்	சகித் க்ெகாண் க்க	ைவத்த .	ேம ம்
ேதசப்பற் ம்	யார்	 த்தியாவ 	அரிசியாக	ேவண் ெமன்ற	நப்பாைச ம்
லிகள்மீ 	மக்கள்	நம்பிக்ைக	ைவக்கக்	காரணங்களாக	அைமந்தன.	



	
ஆயி ம்	ெவளிேய	ெதரிந்த	 லிகளின்	பிரமாண்ட	பிம்பம்ேபால	உள்ேள
நிைலைமகள்	இ க்கவில்ைல.	இவர்கள்	ெவல்லப்ேபாவதில்ைல.	சாண்	ஏற	 ழம்
ச க் ம்	நிைலேய	இ ந்த .	தைலவ டன்	 ன்னரங்கக்	காவல்	நிைலகளில்
சாைவ	எதிர்பார்த் 	எதிரிக்காகக்	காத் 	நின்றவர்கைள	மட் ேம	ேபாராளிகள்
எனக்	க த	 ந்த .	அேதேவைளயில்	இயக்கத்தின்	உள்ேள	அதிகாரப்ேபாட் ,
ெபாறாைம	,தக ைவத்தல்	(ேகாள்ெசால் தல்),	காத் 	இறக் தல்	(பதவி
பறிப்ப ),	அதிகார ள்ளவ க் 	யாைரயாவ 	பி க்கா 	ேபானால்	
பி க்காதவைர	 ன்னரங்கக்	காவல்	நிைலக் 	அ ப் வ 	எனப்	பல	சீர்ேக கள்
நிைறந் 	கிடந்தன.	
	
சக	ேபாராளிகைளக்	 றித் க்	ேகலி	ேபசினார்கள்.	அழகிய,	ப த்த,
ேவைலபார்க் ம்	மைனவிையேய	ேத னார்கள்.	ேபாராளிகள்	சாதி	பார்க்கக்
டா 	என்பெதல்லாம்	ேபாதைனக் 	மட் ேம.	கல்யாணத்திற் த்	தாலி ம்
ைற ம்	வாங்கிய	பின் ம்	சாதியால்	தைடப்பட்ட	ேபாராளிகளின்	தி மணங்கள்

உண் .	இவற் க்ெகல்லாம்	இயக்கம்	நடவ க்ைக	எ க்கவில்ைல.	“நான்	சாதி
பாக்ேகல்ல	…அ க்காக	ஆக ம்	அ யில	பாத்திடாைத ங்ேகா”	என்றவர்க ம்
ப்பத்ைதந் 	வய 	கடந் ம்	பதிெனட் 	வய ப்	ெபண்	ேத யவர்க ம்

இயக்கத்தின்	ெப ம்	தைலகேள.	இவர்கைள	ைவத் க்ெகாண்டா	சமதர்ம
தமிழீழம்	உ வாக்க	 ம்!	தமக்ெகனச்	ெசாத் ச்	ேசர்க்க ம்	தனிப்பட்ட
வாழ்க்ைகைய	வளப்ப த்த ம்	அைலந்ேதார்	அதிகம்.	
	
இவர்களிைடேய	அப்ப க்கற்ற	தியாக	சிந்ைத டன்	தம 	ெசாத் கைள ம்
இயக்கத்தில்	ெகாண் வந் 	ேபாட் விட் ,	தி மண ம்	ெசய்யாமல்
வீரச்சாவைடந்தவர்க ம்	இ க்கேவ	ெசய்தார்கள்.	ஆக	எல்லாம்	ேதசப்பற்றில்
நடக்க மில்ைல.	ேதசப்பற்றில்லாமல்	நடக்க மில்ைல.	
1991-ல்	வி தைலப்	 லிகள்	வசம்	ஒ 	ெப 	நிலப்பரப் 	வந்த 	எப்ப ?	ேபாரிட்
ெவன்றதா	என்ன!	இந்திய	இரா வத்தின்	பி 	விலகியேபா
பிேரமதாஸ டனான		சங்காத்தத்தில்	கிைடத்த	பரி 	அ .	இக்காலப்	ப தியில்
ஒட் ெமாத்தத்	தமிழர்க ம்	இவர்க ைடய	ைககளில்	ேபாடப்பட்டனர்.	அழிக்க

யாத	கைற	ப ந்த	வரலாற்ைறப்	 லிகள்	உ வாக்கினர்.	இவர்கள்	நம 	ெபா
எதிரிையப்	பற்றிச்	சிந்திக்கேவயில்ைல.	தம 	ெசாந்த	இனத்ைத	அழிப்பதில்
ம் ரமாக	இயங்கினர்.	அ 	சிங்கள	அரைச	மகிழ்விக்க ம்	இ ந்தி க்கலாம்.

இந்தியப்	பைடயின்	 ைண டன்	பலவந்தமாகப்	பி த் ச்ெசல்லப்பட் 	பயிற்சி
ெகா க்கப்பட்ட	ஆயிரக்கணக்கான	அப்பாவி	இைளஞர்கள்		 லிகளால்
ற்றிவைளக்கப்பட் க்	ெகால்லப்பட்டனர்.	ெபா மன்னிப் த்	த ேவாம்	என்ற

வாக் தி டன்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்ட	இைளஞர்க ம்	ெகால்லப்பட்டனர்.
மற்ைறய	இயக்கங்கள்	நாட்ைட	விட்ேடா விட	அந்த	இயக்கங்களின்
ஆதரவாளர்கள்	என	ஏராளமானவர்கள்	ஆண்கள்	–	ெபண்கள்	என்ற



ேபதங்களின்றிப்	 லிகளால்	ெகால்லப்பட்டனர்.	
	
இெதல்லாம்	கடந் 	இவர்கள்	ேபாரிட் 	ெவன்ற	சி 	நிலங்கைளக் ட	ெவ
நாட்க க் 	இவர்களால்	தக்க	ைவக்க	 யவில்ைல.	நான் 	லட்சம்	மக்கள்
வாழ்ந்த	யாழ்ப்பாணத்ைத	ெவ ம்	நாற்பதாயிரம்	இரா வத்தினேர	தக்க
ைவத்தி ந்தனர்.	பின்	எப்ப 	இவர்கள்	ெவல்வார்கள்	என	நம்பலாம்.	நான்
ஐம்பத்ைதந் 	வ டங்களாக	நிகழ் கைள	அலசிக்ெகாண் ப்பவள்.	நான்
சி பிள்ைளயில்ைலேய.	ஒ 	கட்டத் க் ப்பின்	பல	 கைளத்	தப் த்
தப்பாகேவ	 லிகள்	எ த்தனர்.”அெதல்லாம்	இ தி	 	தைலவர்தான்”
என்பார்கள்.	ஆனால்	அவர்	எந்த	 ைவ ம்	தனியாக	எ ப்பதில்ைல	என்ப
பல க் ம்	ெதரி ம்.	அவ க்ேக	இந்த	நம்பிக்ைக	இல்ைல.	நடந்த	ேபாராட்டம்
எங்கள்	இ ப் க்காக	மட் ேம.	
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இல்ைல!	அ 	ெராம்ப	சின்ன	பிள்ைளத்தனமான	நம்பிக்ைக.	அ 	எப்ப ங்க,
அெமரிக்கா	தனக் 	இம்மியள ம்	நன்ைம	ெபற	 யாத	தமிழீழ	மண் க்காக
ச் வி ம்.	இந்தியாவில்	உள்ள	தமிழர்கேள	எத்தைனேயா	விதமாக

ஒ க்கப்ப கிறார்கள்.	தமிழ்நாட் ன்	நகரங்கள்	ேகரள,	கர்னாடக	,
வடநாட்டார்களின்	 தலீ களில்	நிரம்பிக்கிடக்கின்றன.	தண்ணீ க்காக ம்,
மின்சாரத்திற்காக ம்	தமிழக	மக்கள்	ப ம்பா 	ெகாஞ்சநஞ்சமா	என்ன!
ேபாதாததற் 	மீனவர்	பிரச்சிைன	ேவ .	‘தன்ைர	 ண் 	அம்மணமாம்,	தங்கச்சி
ண் க் 	பச்ைசவடம்	ேகக் தாம்’	என்ெறா 	பழெமாழி	உண் .	இலங்ைகத்

தமிழ க்காக	இந்தியாவில்	அ ம்	தமிழ்நாட் ல்	ஒற்ைறத்	 ம் ட
அ தாபத்ேதா 	அைசவதில்ைல.	ஈழத்	தமிழர்களான	நாங்கள்	அவர்க க்
வர்த்தக ம்	அரசிய ம்	கைல ம்	வளர்க்க	உத கிேறாம்.	அவ்வள தான்.
நீண்டகாலமாக	தமிழகத் 	அகதி	 காம்களில்	வா ம்	ஈழத்	தமிழர்கள 	நிைல
பற்றி	நான்	அறிேவன்.	அங்கி ந் 	கள்ளேதாணிகளில்		மீண் ம்	இலங்ைகக் ள்
வந்த	மக்கைள	நான்	அப்ேபாேத	சந்தித் ப்	ேபசியி க்கிேறன்.	சில
ஆக்கங்கைளக்	 ட	நான்	எ திேனன்.	ஆனால்	எ தியைதப்	பிர ரிக்கக்
ெகா த்தேபா 	“நாங்கள்	இந்தியாவின்	ஆதரைவ	எதிர்பார்க்கிேறாம்,	இந்த
நிைலயில்	இைதப்	பிர ரிக்கக்	 ட ”	என	ம த் விட்டனர்.	இல 	காத்த
கிளியாக	நான்	இல்ைல.	எனக் 	அந்த	நம்பிக்ைகயி க்கவில்ைல.	
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லிகள்	சரணைடவதற்கான	ஏற்பா கள்	 ள்ளிவாய்க்கால்	கடந் தான்
ெசய்யப்பட்டன.		தி .பா.நேடசனிடேமா,	 லித்ேதவனிடேமா	மீத ள்ள	 லிகளின்
ெதாைகேயா,பட் யேலா	இல்ைல.	அப்ப ெயான்ைறத்	தயாரிக்க	அவர்கள்



ைனந்தா ம்	அ 	உயி டன்	இ ந்த	 க்கியமானவர்கைள	மட் ேம
அடக்கியி க் ம்.	‘ லிகள்	அைனவ ம்	வந் 	அ வலகத்தில்	பதி 	ெசய் ங்கள்’
என	ஒலிெப க்கியில்	அறிவித்தா ம்	அப்ப யான	அ வலகம்
எ மி க்கவில்ைல.	 லிகள்	ஒன் ட ம்	 யவில்ைல.	
	
நான்	பிள்ைளக டன்	வட் வாகல்	வந்ேதன்.	அவர்க டேனேய	ஓமந்ைத
வந்ேதன்.	ஓமந்ைதயில்	ஆயிரக்கணக்கானவர்கள்	அறிவித்தல்	 லம்
பிரிக்கப்பட்டனர்.	‘இயக்க	உ ப்பினர்கள்	–	ஒ நாள்	இ ந்தவேரா	பல	ஆண் கள்
இ ந்தவேரா	–	பதி 	ெசய் விட் ப்	ேபாங்கள்.	யாராவ 	பதி 	ெசய்யாமல்
மக்க டன்	ெசன் 	அங்கி ந் 	நாம்	பி த்தால்	நீங்கள்	ைகதி.	நீங்களாகப்	பதி
ெசய்தால்	ெபா மன்னிப் 	வழங் ேவாம்’	என	அறிவித்தனர்.	என்ைன	நன்
ெதரிந்த	ேபாராளிகேள	இரா வத்	தரப்பில்	நின் 	இதைன	அறிவித்தனர்.
அவர்களில்	ஒ வன்	என்னிடம்	வந் 	“ஆேராைட	வந்தனீங்கள்	அன்ரி?”	என்றான்.
“நான்	பிள்ைளேயாைட	வந்தனான்”	என்ேறன்.ேபாராளிகள்	பதி க்காக	ஒ 	 ற ம்
ெபா மக்கள்	பதி க்காக	ஒ 	 ற மி ந்த .	இயக்கத்தில்	சம்பளத் க்
ேவைல	ெசய்ேதா க் ம்	ேபாராளிக்	 ம்பங்களிற் ம்	பதி 	ெசய்யத்	தனிப்
ப திகள்.	என்ைன	அைழத்தவ ைடய	ெபயர்	 ேரஷ்.	பைழய	ேபாராளி.
என்ைன ம்	என் டன்	இ ந்த	காயமைடந்த	ேபாராளிகைள ம்	பதி 	ெசய் ம்
இடத்திற் க்	 ட் க்ெகாண் 	ேபானான்.	எனக் 	 ன்ேப	ஏராளமான
ேபாராளிகள்	அங்கி ந்தனர்.நாம்	வாயால்	ெசான்ன	விபரங்கைள	எ தினார்கள்.
நிழற்படங்கள்	எ த்தனர்.	பின்னர்	 னர்வாழ் 	 காம்க க் 	அ ப்பினர்.
ேவெறந்தப்	பிரச்சிைன மில்ைல.	மனநிைல	ெவ ைமயாக	இ ந்த .
அவ்வள தான்.	
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‘ஊழிக்காலம்’	இங் 	ெவளியிடப்படவில்ைல.	மிகச்	சில	நண்பர்கள்
இந்தியாவிலி ந் 	ெகாண் வந்தனர்.	வன்னியில்	சம்பவத் ள்	இ ந்
வந்தவர்கள்	நால்வர்	ப த் விட் ,	”	ஒவ்ெவா 	சம்பவத் க் ம்	பிற 	இ தான்
வ ெமன் 	ெதரிகிறேத,		நடந்த 	எைத ம்	தவறவிடாமல்	எ தி	இ க்கிறீங்க..
மற் ம்ப 	‘திறில்’	இல்ைல”	என்றனர்.	சம்பவத்தில்	சம்பந்தப்படாத	ஒ வர்	ஒ
பிரதிைய	இரவல்	வாங்கிக்ெகாண் 	ெசன்றார்.	அைத	நான் 	நண்பர்கள்
ப த்தனர்.	பன்னிெரண் 	கிேலா	மீற்றர்கள்	ெதாைலவிலி ந் 	மிதிவண் யில்
வந் 	பாராட் னார்கள்.	கட்டாயம்	ெசய்யேவண் ய	வரலாற் க்	கடைம
என்றார்கள்.	என்ைன	கண்டதிேலேய	பரவசப்பட்டார்கள்.	சிங்கள	அன்பர்	ஒ வர்
வாங்கிச்	ெசன்றார்.	தான்	மிக ம்	ஆ தலாக	வாசித்ததாக ம்
தாங்க யவில்ைல	என் ம்	ெசான்னார்.	இைத	ெமாழிெபயர்க்க	ெகா க்கலாமா
என் ம்	ேகட்டார்.		என்ைன	 ன்னேம	ெதரிந்தவர்தான்.	சாதாரணமாகப்
பழகியவர்.	இப்ேபா 	மி ந்த	மரியாைத	ெகா க்கிறார்.	எனக் 	அ
இைடஞ்சலாயி க்கிற 	என்றா ம்	ேகட்பதாயில்ைல.	அவர்	ஒ 	 லனாய்வாளர்



ட.	நான்	ஒ 	பத் ப்	 த்தகங்கள்தான்	இந்தியாவிலி ந் 	ெகாண் வந்ேதன்.
ெவளியி ம்	அல்ல 	அறி கம்	ெசய் ம்	அள க் 	என்னிடம்	பணபலம்	இல்ைல.	
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உைலவாைய	 னா ம்	ஊர்வாைய	 ேடலா .	 ன்றைர	இலட்சம்		மக்கைளச்
சாட்சியாக	ைவத் 	நடந்தைவகைள	நான்	எ கிேறன்.	அதில்	ெபாய்யாக	ஒ
ெசால்	எ த	 மா?	அல்ல 	நடந்தவற்ைறத்	திரித் த்தான்	எ த	 மா?
இன் ெமா 	காலம்	இ ேபான்ற	ேபாராட்டம்	வ ம்.	அந்தக்	காலத்தில்
எ ெவல்லாம்	மக்களிடமி ந் 	 லிகைளப்	பிரித்த 	என்பைத	வ ங்காலச்	சந்ததி
அறிய	ேவண் ம்	என	நான்	நிைனத்ேதன்.	‘மக்கள்	கடல்	ேபான்றவர்கள்,	அதில்
வா ம்	மீன்கள்	ேபான்றவர்கள்	 லிகள்’		எனத்	தைலவர்	வாக் 	ஒன்றி க்கிற .
இரவல்தான்,		இ 	சீன	வி தைலப்	ேபார்க்	காலத்ேத	மாேவா	ெசான்ன .	பிற
எப்ப 	இந்தக்	கடல்	மாறிய .	சந்திக் ச்	சந்தி	இரா வம்	நின்றேபா 	பத் ப்
பதிைனந் 	இைளஞர்கேளா 	ெதாடங்கின	இயக்கம்தாேன.	அப்ேபா
காப்பாற்றிய	மக்கள்	ஏன்	இப்ேபா 	இயக்கத்ைத	எதிர்க்கத்	ெதாடங்கினார்கள்?
இைத	நான்	என 	நாவலில்	விசாரைண	ெசய்கின்ேறன்.	
	
நம 	ெவற்றிகைளேய	ெகாண்டா ப்	பழகியவர்கள்,	தம 	தவ கைளச்	 ட்
காட் யவர்கைள	இயக்கத்ைத	விட்ேட	 ரத்தியவர்கள்	இைத	எப்ப
ஏற் க்ெகாள்வார்கள்	என்கிறீர்களா?	என் ைடய	மனநிைனயில்	இன் ம்
ஏராளமான	ேபாராளிகள்	இ க்கின்றனர்	என்ப ம்,	அவர்கள்	இைதத்	தம்மால்
ெசய்ய	 யவில்ைல	என	அங்கலாய்த்தனர்	என்ப ம்	உண்ைம.	எதிர்ப் 	என்
வீட் ேலேய	கிளம்பிய .”இயக்கத்தில்	இ ந்த	நீ	இைத	எப்ப 	எ தலாம்”	என்
கைதயில்	நாயகனாய்	வ ம்	என்	ேபரன்	திேனஸ்	ேகட்டான்.	பைழய	தளபதிகளின்
மைனவிகள்	ேகட்டனர்.	இவர்க க் 	எல்லாம்	நான்	அளித்த	பதில்:	“நான்
இயக்கமாக	இ ந் தான்	எ கிேறன்.”	
	
இன்ன ம்	எனக் 	என 	சந்ததி	 தந்திரமாக	வாழேவண் ம்	என்ற	நப்பாைச
உண் .	காரணேமயில்லாமல்	இைத	எ தவில்ைல.	இ 	என் ைடய	கடைம.	நான்
தமிழ்த்	ேதசியத்ைத	ேநசித்த	-ேநசிக் ம்-	ேநசிக்க ள்ள	எ த்தாளர்.	எ த் ம்
ேபச் ம்	எனக் க்	ைகவரப்	ெபற்றேத		ெமாழிைய ம்	நாட்ைட ம்	உணர ம்
உணர்த்த ம்தான்.	எதிர்ப் 	இல்லாமல்	எ மில்ைலத்	தாேன.	
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ஒ 	 காரத்	தந்ைத	தன்	ெபண்ைண	இன்ெனா 	 கார க் க்	கட் ைவத்
விட்டான்.	இங்ேக ம்	கணவன்	 த் விட் 	வந் 	மைனவிையத்



ன் த் கிறான்,	அ க்கிறான்.	ஆனா ம்	உைட,	உண 	என்பவற்ைற ம்
அன்ைப ம்	ெகா க்கேவ	ெசய்கிறான்.	அவள்	அ வாங்கி	அ ம்ேபா 	பக்கத்
வீட் க்காரர்கள்	தாங்க	 யாமல்	‘நீ	உன்	அம்மா	வீட் க் ப்	ேபாய்வி ’
என்கிறார்கள்.	அம்மா	வீ 	இவ க் 	இைத	விடப்	ெபரிய	ெகாைலக்களம்.	
எப்ப ப்	ேபாவாள்?	ேவெறங்காவ 	கடல்	கடந் ம்	ேபாக	 யா .	 தாக
ஆயிரம்	 பாைவக் ட	கண்ணால்	பார்க்க	 யாதவள்	இலட்சக்கணக்கில்
ெகா க்க	எங்ேக	ேபாவ ?	ேபாதாததற் 	பிள்ைளகள்	ேவ .	அந்தப்	ெபண்	ஆ ள்
தண்டைனைய	ஏற்க	ேவண் ய தான்.	
	
நான்	அைமப்பில்	வி ம்பித்தான்	ேசர்ந்ேதன்.	ம ப ம்	கழற்றிக்ெகாள்ள

யாமல்	நன் 	மாட் க்ெகாண்ேடன்.	 லிகளின்	மட் 	–	அம்பாைற	ப திதான்
தலில்	கட்டாய	ஆட்ேசர்ப்ைப	2003-2004	காலப்ப தியில்	ெசய்த .	வன்னியில்

2006-ன்	பிற்ப தியில்	வீட் க்ெகா வர்	கட்டாயம்	என ம்,	இயக்கத்திலி ந்
விலகியவர்கள்	கட்டாயமாக	மீண் ம்	இைணக்கப்பட்ட ம்	நடந்த .	
இயக்கத்திலி ந் 	விலகக்	க தம்	ெகா த் ,	தண்டைனக்	காலம்	இரண்
வ டங்கள்	 ந் 	வீட் க் ப்	ேபானவர்கள்	வர	வி ம்பவில்ைல.	அவர்கைளக்
காவற் ைறயினர்	ேவட்ைடயா ப்	பி த்தனர்.	அகப்பட்டவர்கள்	ைகதிகள்	ேபால்
ட்ரக் களில்	ஏற்றப்பட் 	மணலாற் 	காட் ப்ப திக் க்	ெகாண்
ெசல்லப்பட்டனர்.	வீதியில்	இந்த	ட்ரக் களில்	ெபண்கள்	தனியாக ம்,	ஆண்கள்
தனியாக ம்	ெகாண் 	ெசல்லப்ப ம்ேபா 	அ ெகாண்ேட	ெசல்வார்கள்.
அப்ேபாெதல்லாம்	என்	மனம்	அழி ம்.	ேபானவர்கள்	ேபாராட	ேவண் மல்லவா..
அவர்கைள	ஆற் ப்ப த்த,	ேபசிச்	சரிக்கட்ட	என்ைன	அைழத் ப்	ேபானார்கள்.
‘இக்கட்டான	 ழல்,		பயிற்சி	எ த்தவர்கள்	 க்		ைகெகா த்தால்	தாேன
ெவல்ல	 ம்’	என் 	பலவா 	ேபசினா ம்	அவர்கள்	என்ைனக்	ேகட்ட
ேகள்விக க் 	என்னால்	பதிலளிக்க	 யவில்ைல.	பின் 	அவர்கள்	ேபாரில்
ஈ ப த்தப்பட் 	பலர்	தப்பிேயா னார்கள்.	பலர்	ெகால்லப்பட்டனர்.	 தியவர்கேளா
பைழய	ேபாராளிகள்	ஒட்டேவயில்ைல.	நாங்கள்	இைத	 ன் 	வைகயாகக்

ேவாம்.	ஒன் 	 தல்	ஒன்பதாம்	பயிற்சி	அணிவைர		‘கீழ்ப்ப 	–
உத்தரவிற் ப்	பணிதல்’ .	பத் 	 தல்	பதிெனட்டாவ 	பயிற்சி	அணிவைர	‘நீ
ெசால் 	நான்	வி ம்பினால்	ெசய்வன்’	 .	பதிெனட்டாவ 	பயிற்சி	அணிக்
ேமல்	‘நீ	யார்	ெசால் ற ?	நான்	யார்	ேகட்கிற ?’	 .	
	
2006	–	2007ல்	இந்தப்	பிரச்சாரப்	பிரிவில்	என்ைன ம்	ஒ 	அணியில்
ேபாட் ந்தா ம்	நான்	ேபாகவில்ைல.	தமிழ்ச்ெசல்வன்	 ப்பிட் க்	ேகட்டார்.
“அ தான்	கட்டாயமாக்கிற்றீங்கேள..		ேபாய்ப்	பி க்கிற	இடங்களில	அ ம்
நடக் .	நம்மால	 யா 	சாமி.	அப்பி ப்	ேபாகத்தான்	ேவ ம்	எண்டால்
எ தேவா	நிகழ்ச்சிகள்	ெசய்யேவா	 யா ”	என்ேறன்.	அப்ேபா 	என்ைன	விட்
விட்டார்கள்.	மீண் ம்	ஒ 	தடைவ		அப்ப 	என்ைனக்	ேகட்டேபா 	“நீங்கள்
ேவண்டாம்	அன்ரி	நாங்கேள	ெசய்கிேறாம்”	என் 	 த்	தைலவேன



ம த் விட்டான்.	தைலவ ைடய	கட்டைளக் 	மாறாக	நடக்கத்
ெதாடங்கியி ந்தனர்.	நான்	நின்றால்	நடக் ம்	அநீதிகள்	உட க் டன்	ேநர
ஒலிபரப்பாகிவி ம்	என்ற	பயம்	எல்ேலா க் ம்	இ ந்த .	
	
ஒ 	வீட் ல்	உைழக் ம்	பிள்ைள	அ தான்	என்றி ந்தால்	எ க்க	ேவண்டாம்,		ஒேர
பிள்ைள	ேவண்டாம்,	வீட் க் 	ஒேர	ஆண்பிள்ைள	மற்ற 	எல்லாம்	ெபண்பிள்ைள
என்றால்	ேவண்டாம்,		வீட் க் 	ஒேர	ெபண்	அ த்தெதல்லாம்	ஆண்	என்றால்
ேவண்டாம்,	பதினா 	வய 	நிரம்பியி க்க	ேவண் ம்,	ேபாராளி	–	மாவீரர்

ம்பங்களில்	பி க்க	ேவண்டாம்	என்ெறல்லாம்	கட்டைளகள்	இ ந்தன.	இைத
யார்	கைடப்பி த்தார்கள்..	எவ மில்ைல!	நாங்கள்	மதிவதனி	,	தி மதிகள்	சிலர்

ப்	ேபசி	ேவதைனப்படத்தான்	 ந்த .	ஒ 	ேபாராளி	 திய	ேபாராளியாக
இைணந்த	ெபண்ெணா வைர	பலாத்காரம்	ெசய்த	சம்பவம்	ஒன் ம்	பி பட்ட .
எனி ம்	அவன்	சி 	விசாரைணயின்	பின்	வி விக்கப்பட்டான்.	காரணம்,	பிள்ைள
பி யில்	அவைன	மிஞ்ச	ஆளில்ைல	என்பதா ம்.	ஈற்றில்	ஒ 	சந்தர்ப்பத்தில்	மக்கள்
அவைனக்	ெகான்றனர்.		அவ க் 	ெலப்.ேகணல்	வி 	 ட	வழங்கப்பட்ட .	
இப்ப 	நிைறயச்	சம்பவங்க ண் .	
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தமக்ெகன	ஒ 	ெப 	நிலப்பரப் ,	அதிகாரம்,	பதவி,		வரி	வ லிக் ம்	இைற,
ெசாத் கைளக்	ைகயகப்ப த் ம்		அதிகாரம்,	நீதி	வழங் ம்	அதிகாரம்,
காவற் ைற,	ஆ தப்பைட	எல்லாவற்ைற ம்	ெகாண் 	தம்	மக்களின்	ெவளி லகத்
ெதாடர் கைளக்	கட் ப்ப த்தி,	கட ச்சீட் 	நைட ைறையக்	ெகாண் 	ெவளிப்
பயணங்கைள ம்	கட் ப்ப த்தி,	வர்த்தக	ேமலாண்ைமைய ம்	தமக் ள்
ைவத் க்ெகாண் 	அரச	அதிகாரிகைள ம்	தம்	கட் க் ள்
ைவத் க்ெகாண் ந்த	 லிகள்	மக்கைள	விட	ேமலானவர்கள்	தாேன.	என்னதான்
சட்டம்	–	ஒ ங்ைக	நிைலநாட்ட	காவற் ைற,	நீதிமன்றம்	என்பைவ	இ ந்தா ம்
வனத் ைற	தாேன	ைக 	ெசய் 	தாேன	தண்டைன	வழங்கிய .	ெபா ண்மிய
ேமப்பாட் த் ைற ம்	அவ்வாேற.	நிர்வாக	ேசைவ,	 லனாய் த் ைற ம்
அவ்வாேற.	திைரப்பட	ெவளியீட் த் ைற ம்	அவ்வாேற.	இவ்வா 	ஏகப்பட்ட
நீதிபதிக க் ப்	பணிந் 	மக்கள்	வா ம்ேபா 	யார்	ெபரியவர்?	
	
அ 	 ந்திெயா காலம்..	 த்தண்ணர்	இ க் ங்	காலெமாண் …	சிங்கள
இரா வ ம்	ெபாலி ம்	இ ந்த	காலத்ேத	மக்கேள	ெபரி .	 லிகள்	ேசாத் க் ம்,
பா காப் க் ம்	மக்கைள	நம்பியி ந்த	காலம்..	மக்கள்	ெபரி !	ேவ 	ஏதாவ
நல்ல	ேகள்வியாகப்	ேபா ங்ேகா.	
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உண்ைம!	2007-ல்	நடந்த	பல	அராஜகங்கைள	விசாரிக்க	ேவண் ம்	எனக்
ேகாரப்பட்டேபா 	“ த்தம்	ெந க்கமாக	இ க் ம்ேபா 	நாம்	விசாரைண	அ
இ 	என் 	ேபாட் க்	ெகாண் ந்தால்	அப்ப 	அப்ப ேய	ேபாட் ட்
ேபாயி வாங்க,	நான்	ெபா த் த்தான்	ேபாக	ேவண் ம்”	என் 	தைலவர்
றினார்.	வாய்	வார்த்ைதக் 	ஆதாரம்	ேகட்காதீர்கள்.	 ட	இ ந்த	இ வ ேம

ெகால்லப்பட் விட்டனர்.	ேம ம்	இவர்களிடம்	நம்பிக்ைகயிழந்த	தைலவர்
ஆனந்த ரச்	சம க் 	ேநர யாகேவ	இறங்கிவிட்டார்.	அவைர	மீட்க	நடந்த	சமரில்
தான்	ெபரிய	தளபதிகள்	இறந்தனர்.	இச்	சமரில்	என்	ேபத்தி ம்	நின்றி ந்ததால்
என்னிடம்	விபரம்	ெசான்னாள்.	
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யல்	ஓய்ந்த	பின்	 றிந்த	மரங்க க் 	 ட் க்	ெகா க்க	ேவண் ம்.	இ க் ம்
ெச கைள	மீெள ப்ப	ேவண் ம்	.	உைடந்த	 ளங்கைளச்	ெசப்பனிட	ேவண் ம்.
திய	விவசாயிக க் 	விைத	ேவண் ம்.	இைதெயல்லாம்	யார்	ெசய்கிறார்கள்?
மக்கள்	உறங்கிவிட்டார்கள்	என் 	எண்ணக் டா .	அவர்கள்	பசி	மயக்கத்தில்
கிடக்கிறார்கள்.	அவர்கள்	எழட் ம்,	நடக்கட் ம்,	தம 	பாைதகளில்	தைடகைள
அகற்ற ம்,	தம 	வீ களிற் ள்	அந்நியர்	 காமல்	பா காக்க ம்,	தாம்	ைககைள
வீசி	நடக்க ம்	கற் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	உங்க க் த்	ெதரி மா?	வன்னியில்
இவ்வ டம்	ேதன்	இல்ைல.	பாைலப்பழம்	இல்ைல.	உ ம் ,	 யல்,	பன்றி
எ மில்ைல.	கா களில்	விற 	ெபா க்கக்	 ட	யா ம்	ேபாவதில்ைல.	எம
மக்கள்	எங்கள்	கா களில்	காேடறிகள்	உலா வதாக	உணர்கிறார்கள்.
ேபய்க க் ப்	பயந் 	ெபண்கள்	ேபாவ மில்ைல.	எப்ேபா 	மீட்பர்	வ வாெரன்
தமக் ள்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	நாங்கள்	எ தலாம்.	வாசிப்ேபார்
அ கிவிட்டனர்.	ெசத்த	வீ ,	கலியாணவீ ,	ச ர்த்திக்	 ட்டம்	எல்லாயிட ம்
உ தான்	கைதயாம்.	பாலைனப்	ெபாலி 	ெகாண் 	ேபாட்டான்	.	கள்ள	மரம்
அரிஞ்சதாம்.	‘அவன்	ெபாமிற்	எ த்தவன்	தாேன’	,	‘ெபாமிற்	 ன் 	நாைளக்
தானாம்	அ க் ள்ைள	அரிஞ் 	 ைரக் 	ஏத்திப்	ேபாட மாம்’.		இல்லாட்
வீட் ைல	கிடந்த	மர ம்	ேபாச் 	அவ ம்	ைகதி	.	ெபண் ல்	கத கிறாள்	ஒன்றைர
இலட்சம்	ெகா த் 	அழிஞ்சதாம்.	உள்ள	நைக ம்	ேபாச் 	மர ம்	ேபாச் .	இந்த
நிைல	நீ க்கிற .பல	 ைனகளி ம்.	 திய	ேபாராட்டத்திற் 	விைத
ஊன்றியாகிவிட்ட .	மக்கள்	உணரேவண் ம்,	உணர்த்த	ேவண் ம்!	
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நான்	ஆன்மீகத்தில்	நாட்ட ள்ளவள்.	மனிதேனா	மற்றைவேயா	காரணமில்லாமல்
காரியமில்ைல.	என 	வாழ்க்ைக	எந்த	அசம்பாவித மின்றி	இ ந்தி ந்தால்
இந்தப்	ேபனா	என்	ைகயிலி ந்தி க்கா .	எனக் ப்	பதினான் 	வயதில்
கல்யாணம்	ஆகாதி ந்தி ந்தால்	 ம்பச்	 ைமைய	நான்	இப்ேபா ம்



மந்தி ப்ேபன்.	இ பத் 	நான் 	வய க் ள்	பிரசவம்	 ந்த .	நாற்பத்
ன் 	வயதில்	எந்தக்	 ம்பப்	ெபா ப் ம்	என்னிடமில்ைல.	காட்டா 	ேபான்ற	என்

வாழ்க்ைகக் 	ஒ 	அர்த்தம்	ெகா த் ப்	பார்க்கலாம்.	எனக் த்	 ன்பங்கள்	வ ம்
ேபாெதல்லாம்	நான்	வ ந்தியி க்கிேறன்.	அ தி க்கிேறன்.	 த்தி க்கிேறன்.
ஒ 	காலகட்டத்திற் ப்	பின்	நான்	அ தைத	யா ம்	பார்த்தி க்க	 யா .
தியானம்	என்ைன	வழிப்ப த்திய .	வாழ்க்ைகயில்	நான்	வி ம்பிய	அைனத் ேம
எனக் க்	கிைடத்தி க்கிற .	அதற் 	என் ள்ேளேய	எனக் 	உ வம்	ெகா த்
யன்ேறன்.		எனக் 	ெவளிேய	கட ள்	இ ப்பைத	நான்	நம்பவில்ைல.	ஆனால்

என்	எண்ணங்களின்	சக்திைய	எனக் த்	ெதரி ம்.	அதில்	நல்ல
எண்ணங்கைளேய	விைதக்கப்	பழகிேனன்.	இன்பம்-	 ன்பம்	எல்லாேம
சமமாகிவிட்ட .	அவமானம்	என் 	எைத ம்	க தவில்ைல.	அைவ	எனக்களித்த
பாடங்கள்	ெதளிவானதாக	இ ந்தன.	ெகா ப்பதில்	இன்பம்,	அைணப்பதில்
இன்பம்.	
	
வாழ்ைகயில்	எல்லாேம	கற்பதற்கான	ெசயல்கள்	தான்.	அந்த	வைகயில்	என்
இயக்க	வாழ் 	எனக் ப்	ெப மிதமான .	அந்த	வாழ்க்ைகயில்	நான்	அேநக க்
நன்ைம	ெசய்தி க்கிேறன்.	ஒ 	கிராமத்ைதேய	வாழ	ைவத்தி க்கிேறன்.	இன் ம்
என்னிடம்	அேத	அன் டன்	பழ கிறார்கள்.	ேவெறன்ன	ேவண் ம்!	அன் ள்ளவர்
எங்கி ந்தா ம்	வாழ்வில்	அன்ைபேய	ெப வார்.	நான்	ெப மிதமாக	உணர்கிேறன்.
பல	மடங் 	ெப மிதமாக	இப்ேபா ம்	உணர்கிேறன்.	
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நான்	சரணைடந்ததிலி ந் 	வி விக்கப்பட்ட வைர	எ திவிட்ேடன்.	‘எங்ேக
அவள்’	என்ெறா 	சி 	நாவைல	எ தி	பதிப்பகத் க் க்	ெகா த் 	விட்ேடன்.
‘ஊழிக்காலம்’	 லம்	பதிைனந்தாயிரம்	இந்திய	 பாய்கள்	கிைடத்தன.	ஆனால்
என் ைடய	இந்தியப்	பயணம்	நாற்பத்ைதந்தாயிரத்ைத	வி ங்கி	விட்ட .	ேம ம்
ேம ம்	ஆக்கங்கைளக்	ேகா ேவார்	எ ம்	த வதில்ைல.‘ஆம்பல்’	என்ெறா
இைணயப்	பத்திரிைக	மாதம்	பத்தாயிரம்	 பாய்கள்	தந்தார்கள்.	அ ம்
இம்மாதத் டன்	நின் விட்ட .		ஆனா ம்	நான்	எ திக்	ெகாண் தான்
இ க்கிேறன்.	வாழ்க்ைகயின்	மீதிதான்	இப்ேபா 	வாழ்ந் 	ெகாண் ப்ப .
பார்க்கலாம்..	இயற்ைக	என்ன	வழி	ைவத்தி க்கிறேதா!	ெபா வாகேவ	 லைம ம்
வ ைம ம்	ேசர்ந் தாேன	இ க்கின்றன.	மக ட ம்	ேபத்திக ட ம்
ேசர்ந்தி க்கிேறன்.	மகிழ்ச்சிதான்.	அ 	மனைதப்	ெபா த்த .	
என்ைன	இதயம்	திறந் 	ேபச	ைவத்ததற் 	நன்றி.	
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இயக் னர்	பிரசன்ன	விதானேகயின்	 திய	திைரப்படமான	‘ஒப	நத் வ	ஒப	எக்க’
(With	you	Without	you	)	தாஸ்தேயவ்ஸ்கி	1876-ல்	எ திய	A	Gentle	Creature
என்ற	சி கைதைய	அ ப்பைடயாக	ைவத் 	உ வாக்கப்பட் க்கிற .	ேபா க் ப்
பின்னான	இலங்ைகயில்	தத்தளிக் ம்	இனத் வ	உற கைளச்	சித்திரிக் ம்
இந்தத்	திைரப்படம்	சர்வேதசப்	பரப்பில்	மி ந்த	கவனத்ைதப்	ெபற் 	மதிப் க் ரிய
வி கைள ம்	ெவன்றி க்கிற .	கடந்த	மாதம்	இந்தியாவின்	 க்கியமான	ஆ
நகரங்களில்	பதிேன 	திைரயரங் களில்	இத்திைரப்படம்	ெவளியான .
ெசன்ைனயில்	திைரயிடப்பட்ட	பி.வி.ஆர்.	திைரயரங்கிற் 	வந்த	மிரட்டல்
ெதாைலேபசி	அைழப் களால்	படத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	திைரயிட	 யா 	எனத்
திைரயரங்க	நிர்வாகம்	அறிவித்த .	
	
இைதத்	ெதாடர்ந் ,	மாற் ச்	சினிமாவிற்கான	களத்ைத ம்	தளத்ைத ம்



உ வாக்க	க னமாக	உைழத் க்ெகாண் க் ம்	‘தமிழ்
ஸ் ேயா’	ேதாழர்களின்	ஏற்பாட் ல்	உடன யாகேவ	ஆர்.ேக.வி
திைரயரங்கில்	ஒ 	சிறப் த்	திைரயிடல்	நைடெபற்ற .	இயக் னர்
பிரசன்ன	விதானேக ம்	கலந் ெகாண்ட	அத்திைரயிடலில்	பல
சர்ச்ைசகள்	கிளம்பின.	காவற் ைற	தைலயி மளவிற்
ழப்பங்கள்	தீவிரமைடந்தி ந்தன.	அங்ேக	ைககலப் க ம்

நிகழ்ந்ததாக		ஊடகங்கள்	தாரளமாகப்	ெபாய்ச்	ெசய்திகைள
ெவளியிட்டன.	கவிஞர்	வ.ஐ.ச.	ெஜயபாலன்	அந்தத்	திைரயிடலில்
பங் பற்றியேதா 	ெதாடர்ந் 	நடந்த	கலந் ைரயாடலி ம்
கலந் ெகாண் ந்தார்.	
	
இத்திைரப்படம்	எதிர்வ ம்	13-ம்	ேததி	பாரிஸில்	(	THEATER
MENILMONTANT)	திைரயிடப்படவி க் ம்	நிைலயில்	திைரப்படம்	 றித் ம்
ெசன்ைனத்	திைரயிடல்	சர்ச்ைசகள்	 றித் ம்	கவிஞர்	ெஜயபால டன்
உைரயா ேனன்.	இந்த	உைரயாடல்	இைணய	வழியி ம்	அைலேபசியி ம்
நிகழ்ந்த .	
	
-ேஷாபாசக்தி	
09.07.2014
	

With	you	Without	you	திைரப்படத்ைத	ெசன்ைன	பி.வி.ஆர்.
திைரயரங்கில்திைரயி வைத	தமிழ்த்	ேதசியவாதிகள்	த த்தார்கள்	என்ற
ெசய்திஎவ்வள 	 ரத்திற் 	உண்ைமயான 	என	நிைனக்கிறீர்கள்?	
	

இ 	தப்பான	ெசய்தி.	தாங்க ம்	ேதசியவாதிகள்	என் 	ெசால்லிக்ெகாண் க் ம்
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தீவிரவாதிகள்	என்ற	வசனத்ைத	நீக் ங்கள்	என்ப 	ேகாரிக்ைகதான்.	ஆனால்	திைரப்படத்தில்
தமிழ்	ெபண்	பாத்திரம்,		சிங்கள	இரா வத்ைத		வன் ணர் ,		ெகாைல	
ெதாடர்பாகத்		திட் ம்	வசனம்		ேபாலேவ;	இரா வத்தினன்	அந்தத்	தமிழ்
ெபண்ணின்	சேகாதரர்கைள		பயங்கரவாதி		என் 		ெசால்வ ம்	
இயல்பானேத.	அைத	‘நீக் ங்கள்’	எனக்	ேகாரிக்ைக		ைவத்தவர்கள்		 ரிந்
ெகாள்ளவில்ைல.	
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ஒ 	விசயத்ைத	ெதளி ப த்த	வி ம் கின்ேறன்.	தமிழ்	ஸ் ேயா	ஏற்பா 	ெசய்த
திைரயிடலில்	இந்தப்	படத்திற்கான	எதிர்ப் கள்	ஆரம்பிக்கவில்ைல.	ஏற்கனேவ
படத்திற் 	எதிர்ப் கள்	இ ந்ததாேலேய		தமிழ்	ஸ் ேயா	திைரயிடைல	ஒ ங்
ெசய்த .	அந்தத்	திைரயிடலி ம்		படத்ைதப்		 ரிந் ெகாள்ளாமல்	எதிர்க் ம்
ஒ சிலரின்	எத்தனங்கள்	ெதாடர்ந்தன.	திைரயில்	படம்
ஓ க்ெகாண் க் ம்ேபாேத	அரங்கில்	எதிர்	வைசகள்	ேகட்டன.	பின் 	நடந்த
கலந் ைரயாடல்	நிகழ் ம்	ஒ 	சிலரின்	 ச்சலால்	பதற்றமானேபா 	ெபாலிஸார்	
சைபேயாைரக்		கைலந் 		ேபா ம்ப 	
ெசான்னார்கள்.	அதன்	பின்னர்	நான்	பிரசன்ன டன்	நின் விட் ,இயக் னர்	க தமேனா
ேதாழைன	பா காக் ம்	அ ப்பைடக்	கடைம	உணர் தான்	என்ைன	இயக்கிய .	
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பிரசன்ன	விதானேக	யாெரன்ேற	ெதரிந்திராத,	அவர 	இனவாதமற்ற,
பிரிந் ெசல் ம்	உரிைமைய	மதிக் ம்	கைல	மனைத
அறிந்திராத	இைளஞர்கள்	பலர்	படம்	திைரயில்

ஓ க்ெகாண் க் ம்ேபாேத	‘சிங்களவன்’	என	வைசபா க்ெகாண் ந்தனர்.	அவைர
ேபாடப்	ேபாகிறார்கள்	என்பைத	நான்
ன்உணர்ந்ேதன்.	அதனாேலேய	திைரப்படம்	 ந்த ம்	உச்சஸ்தாயியில்	‘நன்றி	பிரசன்ன

எனக்	 ரல்	ெகா த்தப ேய		பிரசன்ன க் 	
அ கில்	ெசன் 	நின் ெகாண்ேடன்.	அதனால்	என்ைனத்	ெதரிந்த	பலர்ம னமாகிவிட்டார்கள்
ேகட்டனர்.		என்		 ர ம்		உயர்ந்ேத		இ ந்த .	
நா ம்	நாகரீகமான	ெதானியில்	ேபசவில்ைல.	ஏெனனில்	அதற்கான		 ழேலா
	வாய்ப்ேபா	அங்கி க்கவில்ைல.		ேதாழர்	பிரசன்னா		தமிழர்க ைடய	
ேபாராட்டத்திற் 	ஆதரவானவர்.	
	
வன்னியில்	ேபாராளிகளால்	மதிக்கப்பட்டவர்.	அவைர	எதிரியாகப்	பார்ப்பைத	அ மதிக்க
வலி த்திேனன்.	நா ம்	 ச்சல்	ேபாட்ேடன்.	பிரசன்ன,	எ ப்பப்ப ம்
ேகள்விகளிற் 	விரிவாகப்	பதில்கைளச்	ெசால்லிவிட் இலங்ைகக் 	தி ம்பிப்	
ேபாக	 யாத		நிைல		இ க்கிற 		என்பைதத்	தய 	ெசய் 	மனங்ெகாள்ள
ேவண் ம்	.	அத்ேதா 		தன்பைடப்ேப	
தன்ைன	நியாயப்ப த் ம்	என்கிற	ெப ம்	கைலஞனின்	ஞானச்	ெச க் 	அவரிட ம்
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நிகழ் க க் 	ெவளியில்	தனிைமப்ப த்திப்	பார்க் ம்ேபா 	நீங்கள்	ெசால்வ 	சரி
சிலரின்	 த்த	 ஸ்தீ கள்நிைறந்ததாக	இ ந்த .	அந்த	ஒ 	சிலர்		மத்தியில்
	திைரப்படம்	
ஓ க்கெகாண் க் ம்ேபாேத	படம்	 ந்த ம்	எதிர்ப் கைளக்காட் வதற் ம்	 ழப்பங்கைள
ைக	எ த்ேதன்.	என்	ெசயல்	நல்லமரபல்ல.	ஆனா ம்	திைரயிட க் 	 ன்னேம	நாட்டாண்ைம
ஒவ்ெவா 		ெசயற்பா க ம்		சரிெயன் 		ெசால்ல		மாட்ேடன்.	
ஆனால்	அறம்	சார்ந் 	நின்ேறன்	என் 	ெசால்ேவன்.	
	
அறத் க்ேக	அன் 	சார்ெபன்ப	அறியார்
	
மறத் க் ம்	அஃேத	 ைண
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திைரயிடலின்	 ன்னேர,	தமிழர்	விேராதமான	சிங்களவர்	படம்	திைரயிட
அ மதிேயாம்	என	நிலைம	ேமாசமைடந்ததால்தான்	அ ண்	ேமற்ப 	திைரயிடைல
ஒ ங் ெசய்தார்.	ேமற்ப 	 ழல்	திைரயிடலின்ேபா 	ேமாசமைடந்த .	உைரயா ம்
ழல்	இ க்கவில்ைல.		உைரயா ம்		 ழல்		இ ந்ததாக	

அ ண்	ெசான்னால்,	பழிைய	அவர்	என்	தைலயில்		ேபாட		வி ம்பினால்		நான்
அைதத்	
ேதாழைம டன்	ஏற் க்ெகாள்கிேறன்.	ஆனால்	நான்	தைலயிடாதி ந்தி ந்தால்	அைவைய
ச்சல்		ேபாட் க்ெகாண் ந்தார்கள்.		அந்த		சமயம்		யா ம்		என்ேனா 	
ச்சல்ேபாடவில்ைல.		எதிர்ப்பாளர்களின்	கவன ம்		 ச்ச ம்		பிரசன்ன		மற் ம்	

அ ண்மீேத		தி ம்பியி ந்தன.	
	
������,	�����	������������	�������	������������
�����	��������	�����	������������	–
���������	‘���������’	–	�������	�������?	
	
லம்	ெபயர்ந்த		தமிழர்		மத்தியில்		உள்ள		வி தைல		ஆர்வலர்க ள்		ஒ சில ம்
,	தமிழகத்தில்	
அவர்கேளா 	ெதாடர் ள்ள	ஒ சில ம்அதிதீவிரவாதம்	ேபசியப ேய,	ராஜபக்சைவ	
	
உண்ைமயில்,	 லம்	ெபயர்ந்த		தமிழர்		மத்தியில்		உள்ள		உண்ைமயான		வி தைல	
ஆர்வலர்கைள ம்	



அைமப் கைள ம்விமர்சனங்கேளா 	நான்	ஆதரிக்கிேறன்.	அவர்கேளா 	ெதாடர் ள்ள
	
தலில்	‘மாைல	மலரி’ல்தான்	நான்	தாக்கப்பட்டதாகச்	ெசய்தி		வந்த 		என	

நிைனக்கிேறன்.		இலங்ைக		அர 	தன்	ைகயாட்களின்
லம்இச்ெசய்திையப்	பரப் கிற 	என்பைத	உணர்ந்த	பின்னர்	‘மாைல

மலர்’	கவைல	ெதரிவித் 	என்	ம ப்ைப ம்	ெவளியிட்டார்கள்.	ஆனால்	நான்	தாக்கப்பட்டதாகச்
பின்ன ம்		ம ப் ச்		ெசய்தி
ெவளியிடவில்ைல.	அவர்கைள	ம ப் 	ெசய்தி	ெவளியிடாமல்	எ 	த த்த ?	இச்	ெசய்தியின்
	
‘தமிழ்வின்’	ேபான்ற	ஊடகங்க க் 	ெசய்திகைள	உ திப்ப த் ம்	ெபா ப் ணர் ம்
ம ப் ச்		ெசய்திையயாவ 		தமிழ்வின்		பிர ரித்தி க்கலாம்.	
	
இதற் ேமல்	எ ம்	ேகட்பெதனில்	என்மீ 		அவ ற் ச்		ெசய்திைய	
ெவளியிட் விட் 		ம ப்
	ெவளியிட	ம த் விட்ட	‘தமிழ்வின்’உரிைமயாளரிட ம்	ஆசிரியரிட ம்தான்	ேகட்கேவண் ம்
பா ச்	சபிக்கத்தான்	 ம்.	
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நீங்கள்	ைவப்ப 	விமர்சனமா	 ற்றச்சாட்டா	எனத்	ெதரியவில்ைல.	உண்ைமயில்	இ
வைகயானேபாக் ள்ளவர்க ம்	உள்ேள	இ ந்தார்கள்.	இதற்
ரட்சிகர	அைமப் கள் ட	விதிவிலக்காகவில்ைல.	ெலனி ம்	ஸ்டாலி ம்த்ெராட்ஸ்கி ம்
சிய	–	சீனக்		கம் னிஸ்ட்		கட்சிகேளா 		ெதாடர் கைள

	ைவத்தி ந்தவர்கைளக் ற்றம்	சாட்ட	 யா .	1996-ல்		இ ந் 		வன்னிைய
	நான்	
நன் 	அறிேவன்.	பால மாரைன ம்	கஸ்ேராைவ ம்	நான்	எப்ேபா ம்ஒேர	தட் ல்	ைவத் ப்
வித்தியாலயத்தில்		நடந்த		கவிஞர்		க ணாகரனின் த்தக		ெவளியீ 	நிகழ்வில்,
நிகழ்ைவ		ஒ ங் 		ெசய்தவர்கள்		அஞ்சி		உைறய	
கஸ்ேராைவ	விமர்சித் ப்	ேபசியவன்	நான்.	வி தைலவரலா 	 வதி ம்	எதிரிக்
	
இந்தப்	பின்னணியில்தான்	நான்	பிரசன்னைவப்	 ரிந் 	ெகாள்கிேறன்.	
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ேமற்ப 	சம்பவத்ைத	வரலாற் 	நிகழ்ச்சியாக	எண்ணிக்	 ழப்பமைடய	ேவண்டாம்.	இ
தமிழ்	உணர்வாளர்கள 	இயக்கமல்ல.	
	
‘���������’	��������	���������	�������������,	���������������������
�����������		�����������		�������������,	
������		��������������		�������������	
�����������	��������������
	�����	������������	�����	�������	�������.
��������������
	�������������	�����	������������	��������
�������		�������		���������	
�������	������	���������������?	
	
சித்தாந்தத்	ெதளி ம்	ெதரி ம்	உள்ள ைறயில்;	இலங்ைக	சிங்கள	ப த்த	அரச	பயங்கரவாதிகைள ம்
	
சிங்கள	ப த்த	அரச	பயங்கரவாதிக க் 	எதிரான	தமிழக	மக்களின்	ேகாபம்	நியாயமான
ெசயலாற்றி	ஆபத் கைள	எதிர்ெகாண்ட	சிங்கள
நண்பர்கள்	இ க்கிறார்கள்,	அரச	பயங்கரவாத க் எதிரான	சிங்கள	மக்கள்	
இ க்கிறார்கள்		என்ற	
ேசதி	தமிழக	மக்கள்	பல க் ம்	ெதரியவில்ைல.	அவர்கள்	இ
றித் த்	ெதளி 	ெபறேவண் ம்.	
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பிரசன்ன	விதானேகயின்	திைரப்படம்,	 ரிந் ணர்வில்லாத	 ழலில்	‘இந்தியா க்
அைழத் ச்	ெசல்வ ’	ேபான்ற		உயர்ந்த	பட்ச	ச ைகக க்காக	ேசர்ந்
வாழ யா 	என்ேற	ெசால்கிற .
யநிர்ணய	அ ப்பைடயில்	பிரி 	அல்ல 	 ட்டாட்சி	அைமய ம்.	ெசர்பியர்க க் ம்

ேபான்ற		இன		ஒ க் தல்	
ழைல	எதிர்ெகாண்டெதன்	 டான்	மக்க ம்	இைணந் 	வாழ	இயலா 	என்ற	 ைவ
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பிரசன்ன	விதானேக	மீ 	எனக் 	விமர்சனங்கள்	இல்ைலெயன்றில்ைல.	ஆனால்	அைவ
	



றிப்பாக	இந்தப்	படத்தில்,	 ன்ைனநாள்	சிங்கள	இரா வத்தினன்	என்பைத	
மைறத் 		ஏமாற்றி	
தி மணம்	ெசய்த 	ெதாடர்பாகசிங்கள	இரா வக்	ெகா ைமயால்	பாதிக்கப்பட்ட	
நிராகரிக்கிறாள்.	அவள 	
தற்ெகாைலக் 	அரச	பயங்கரவாத	இரா வத்தின்	மீதானெவ ப் ,	காதல்	 றி 	
வாழ யாமல்		ெதாட ம்		உள் ர்		தமிழ்		தலிபான்களின்		நடவ க்ைககள்தான்
காரணமாக		இ ந்தி க்க		 ம்.	ஈழத்தில்	 ற் க்கணக்கான		 ன்ைனநாள்
ெபண்	ேபாராளிகளின்	தற்ெகாைலக் க்		காரணமாயி ந் ,	எஞ்சியவர்கைள
நிம்மதியாக	வாழவிடா 	ஒ க் ம்	இரா வம்,	‘ெசத் ப்	ேபா!’	என	வைசபா ம்
உள் ர்	தமிழ்க்		கலாச்சாரக்		காவலர்கள்		உட்பட்ட		பல் ைனச்		சிக்கல்கள்	
கதாநாயகியின்	தற்ெகாைலக் க்	காரணமாக		இ ந்தி ப்பின்		படம்தர்மத் டன்	
உயர்ந்த		தளத்தில்		நிைற 	ெபற்றி க் ம்.	
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அய்க்கிய	நா களின்	மனித	உரிைம	அைமப்ைப ம்	ேபார்க்	 ற்ற		விசாரைணைய	
ஆதரிக் ம்		நா கைள ம்	
மகிந்த	ராஜபக்ச	அர 	 ச்சாக	எதிர்க்கிற .	அேத	எதிர்ப் ப்	பணிைய		தம்	
உணர்வின்
	ேபரில்	சிலர்	தமிழகத்தில்	ெசய்கிறார்கள்.	இைவ	தற்ெசயல்நிகழ் களா	அல்ல
“எதிரி	ெசய்வைதேய	அதிதீவிரவாதிக ம்	ெசய் 	தம்ைம	அறியாமல்	எதிரிையப்	பலப்ப த்திப்ேபாராட்டத்ைதப்
நம 	சிந்தைனக் ரிய ,	இத்தைகய		 ழல்கள்		ஊ வல்	காரர்க க்
	மட் ேம	வாய்ப்பானதா ம்.	என்ைனச்	 ட் க்	ெகால்ல		ேவண் ம்	
என	அவர்க டன்	வந்த	ஒ வர்	ெசால்லியி க்கிறார்.	அவர்	வட் க்ேகாட்ைடையச்ேசர்ந்தவராம்
ேவ ஒ வர்	ெசான்னார்.	அவர்கள்	ேம	17	அைமப்ைபச்	ேசர்ந்தவர்கள்	என் 	
அவர்க ம்		பிற ம்	
அைடயாளம்	காட் னார்கள்.	தமிழகத்தில்	இலங்ைகத்	 தரகத்தின்	ஊ வல்	நடக்கின்றதா
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ேம	17	அைமப்பின்	தைலவ க் ம்	ஆேலாசக க் ம்			என்ேனா 	பைக	இ ந்த .
ஒ 	 லம்	ெபயர்ந்த	ஈழத்	தமிழ்ப்	ெபண்ைண	ெடல்லியில்	த த் ைவத் க்
ெகா ைமப்ப த்திய 	ெதாடர்பாக	 க லில்	நான்	அவர்கேளா 	
சண்ைடேபாட்ட 	பகிரங்கச்	ெசய்திதான்	.	அைமப்பின்	ஆேலாசகர்	என்ைனக்
ெகால்லப்ேபாவதாக,		ெவட்டப்ேபாவதாக	எல்லாம்	 க லில்	எ தியி க்கிறார்.
ஏைனய	தமிழ்	உணர்வாளர்கள 	ெபயர்கள்	பாதிக்கப்	படக் டா 	என்கிற



காரணத்தால்	நாங்கள்	காவற் ைறயிடம்	ேபாகவில்ைல.	என்	மைனவிக் ம்
ெகாச்ைச	மின்னஞ்சல்கைள		அ ப்பினார்கள்.	 ன்னர்,	என்ைனச்	 வ ம்
இழி ப த் வ ம்	தமிழ்ப்	ெபண்கைள	ெகா ைம	ெசய்வ ம்
ெகாச்ைசப்ப த் வ ம்	இலங்ைக		உளவாளிகளின்	வி ப்பமாக	இ ந்த .
அவர்கைள	எதிர்ப்பதாகக்	 கிறவர்க ம்	ஏன்	அப்ப 	நடந் ெகாள்கிறார்கள்
என்ப 	ஆராய்ச்சிக் ம்	விசாரைணக் ம்	விமர்சனத் க் ம்	உரியதா ம்.	
	
நித்திய	ெகாைல	அச் த்தல்	தீர்க்க	ஆ ள்	என	இ வைர	வாழ்ந் விட்ேடன்.
எனேவ	இப்ேபா ம்	கலவரப்படவில்ைல.	
	
���������	��������	�����	����������	���	������	����������������
��������	�������	��������	���������	����������
	
அப்ப 	ஒன் மில்ைல.	 ச்சல்	ேபாட்ட		ஒ சில ம்		அடங்கிவிட்டார்கள்.	
அதன்பிற 		ஈழத்தில்
	இ ந் ம்	தமிழகத்தில்	இ ந் ம் லம்	ெபயர்	நா களில்	இ ந் ம்	ஆதரவாக	விசாரிப்ப
	
�������	����������	����	������������	����
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1996-
ல்	இ ந் 	2006-	வைரக் ம்	இ தரப் ம்	ேகட் க்ெகாண்டதற் 	அைமய	ேநர யாக
கட்டத்தில்	
வி தைலப்	 லிக ம்	 ஸ்லிம்	அைமச்சர்க ம்	என்பா காப்பில்	அக்கைறயாக	இ ந்தார்கள்
2006-ன்		பின்னர்		இைணயத்தின்		ஊடாக		ேமற்ப 		பணிகைளச்		ெசய்ேதன்.	
அந்த	வரலாற்றின்	
ெதாடர்ச்சிதான்நான்	இலங்ைக	ெசன்றேபா 	ேகாத்தபாய	அணியினைர	அச் த்திய
	
வரலா 	காணாத	ஒ 	நிகழ் 	நடந்த .	பயங்கரவாதிெயனக்	 ற்றஞ்சாட் 	அர 	என்ைனக்
எனப்பிரகடனப்ப த்தினார்.	சர்வேதச	ச கம்	அவர 	நிைலபாட்ைடப்
பின்பற்றிய .	ேதாழர்	ர ப்	ஹக்கீமின்	அறிக்ைகயில்	இ ந்தவாசகங்ைள	அ ெயாற்றி
	
தமிைழேய	ேபசினா ம்	மைலயகத்	தமிழர்கள்	தனி	இனெமன்கிற		பிரக்ைஞேய
	அரசில்		அைமச்சராக		இ ந்த	
அமரர்	ெதாண்டமாைனநாம்	அங்கீகரித் 	உறவா ம்	அரசியல்	ெவளிைய	(Political
space)
	உ வாக்கிய .	தமிழ்	ேப வதால்	 ஸ்லிம்கள்	தனி	இனம்இல்ைலெயன்கிற	மேனாபாவம்
லிக ம்		ஏைனய		வி தைல	அைமப் க ம்		அமரர்		பதி ன்	



ஹமத்,	அமரர்	ஹமீத்,	அைமச்சர்	ர ப்	ஹக்கீம்	ேபான்ற		 ஸ்லிம்
	தைலவர்கேளா
ேபச் வார்த்ைதகள்	நடத்தி	ஒப்பந்தெமல்லாம்	ெசய்தி க்கிறார்கள்.	ஈழத் க் ப்	பங்காளிகளான
	
�������	������	������	�����������������?	

	
ய	விமர்சனத்திற் ம்	தயங்காமல்	பிைழகைளக்		கைளவதற் ம்		அைதத்	

ெதாடரவி க் ம்		பரந் பட்ட		அய்க்கியத் க் ம்வி தைலக் ம்	தயாரா ங்கள்!	
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கிழக் 	இலங்ைகயின்	சிற் ர்	ஒன்றில்	1982-ல்	பிறந்த	�������
��������	‘சிற 	 ைளந்த	ெபண்’	என்ற		கவிைதத்	ெதா ப் 	ஊடாக	நவீன
தமிழ்	இலக்கியப்	பரப்பில்	தன 	தடத்ைதப்	பதித்தவர்.	ெதாடர்சியாக,	 ைன ப்
பிரதிகைள	மட் மல்லாமல்	அ- ைன ப்	பிரதிகைள ம்	அவர்	 ைனப் டன்
எ திக்ெகாண் க்கிறார்.	 ப்பதாண் 	கால	ஈழப்	ேபா க் ப்	பின்னான
காலத்தில்,	ேபாரின்	காயங்கேளா ம்	வ க்கேளா 	அைலந் ம்	மாந்தர்கைள ம்
இலங்ைகயின்	இனத் வப்	பிரச்சிைனப்பா கைள ம்	ைமயமாக	ைவத் 	ஸர்மிளா
ெஸய்யித்	எ திய	நாவலான	‘உம்மத்’		இந்த	வ டத்தின்	ெதாடக்கத்தில்
‘காலச் வ ’	பதிப்பகத்தால்	ெவளியிடப்பட்ட .	
	
சமகால	அரசியற்	பிரச்சிைனகளிற் ள்	சிக்கிக்ெகாள்ளாமல்	லாவகமாக	ந வப்
பார்க் ம்	அல்ல 	வ வான	காற்ற க் ம்	பக்கமாகச்	சா ம்	எ த் ச்
சந்தர்ப்பவாதியல்ல	ஸர்மிளா	ெஸய்யித்.	அரசியல்	–	மதம்	–	கலாசாரம்	–	உடல்	என
அைனத்தின்மீ ம்	ேகள்விகைள	எ ப்பிக்ெகாண் க் ம்	ஸர்மிளா		ெஸய்யித்
‘என்மீதான	தைடகைள ம்	அடக் ைறகைள ம்	என்	ேகள்விகளால்	நான்
மீறிேனன்’	என்கிறார்.	
	



தான்	ெசால்லிய	க த் களிற்காக	மத	அ ப்பைடவாதிகளால்	மிகக்	க ைமயாகப்
பாதிக்கப்பட் ந்தா ம்,	இன் வைர	ச கப்	 றக்கணிப் கைள
எதிர்ெகாண்டா ம்;	க த் க ம்	எ த் க ம்	அரசால்	மட் மல்லாமல்	உப
ஆ தக் க்களா ம்	மதநி வனங்களா ம்	க ைமயாகக்
கண்காணிக்கப்பட் க்ெகாண் க் ம்	சபிக்கப்பட்ட	ஈழ	நிலத்திலி ந் ெகாண்
தன 	உரத்த	 ரைல	ஒளி மைறவின்றி	இந்ேநர்காணலில்	நம் ன்ேன
ைவத்தி க்கிறார்		ஸர்மிளா	ெஸய்யித்.	

இந்ேநர்காணல்	ேகள்விகைள	மின்னஞ்சலில்	அ ப்பி ம்
பதில்களிலி ந் 	 ைணக்ேகள்விகைள	உ வாக்கி	ேம ம்
பதில்கைளப்	ெபற் ம்	நிகழ்த்தப்பட்ட .	
	
–	����������	
17.07.2014.
	
�றா ரில்,	கய நிஸா	–	ெஸய்யித்	அகம 	தம்பதிய க்
நான்	மகளாகப்	பிறந்ேதன்.	ஒ 	சேகாதரன்,	 ன்
சேகாதரிகள்	ெகாண்ட	சலசலப் 	நிரம்பிய	இயல்பான

ம்பம்.	 ற்றி ம்	இயற்ைகயின்	கரங்களால்
அைணக்கப்பட்ட	ஊராக	ஏறா ர்	அப்ேபா 	இ ந்த .

என 	இளைமக்காலம்	இன்பமயமான ,	சாகசங்கள்	நிரம்பிய .	மட்டக்களப்
மீன்பா ம்	ேதனா 	எனச்	ெசால்லப்ப கின்ற	நகரம்.	மீன்பி ம்	விவசாய ம்
பிரதான	ெதாழில்கள்.	தந்ைத	கிழக்கிலங்ைகக் ம்	தைலநக க் ம்	ஏற் மதி	–
இறக் மதி	வியாபாரத்தி டாக	ஊரில்	அறியப்பட்டவராக	ெசல்வ ம்
ெசல்வாக் ைடயவராக	இ ந்தார்.		அவர 	பிரதான	ஏற் மதிப்	ெபா ளாக	மீன்
இ ந்த .	வியாபாரத்தில்	 ம் ரமாகவி ந்த	நிைல	அவ க் ம்
எங்க க் மிைடயில்	இைடெவளிைய	ஏற்ப த்தியி ந்த .	ஒ 	நாளில்	 றிப்பிட்ட
ஒ 	ெபா தில்	மட் ம்தான்	தந்ைதையச்	சந்திக்கக்	கிைடக் ம்.	ெப ம்பா ம்
அந்தப்	ெபா 	இர ப்	ேபாசனமாக	இ க் ம்.	இந்த	ேநரத்ைத	மகிழ்ச்சியாக
அ பவிக்கக்	க திேயா	என்னேமா	அவர்	எங்கைளக்	கண் த்தேத	கிைடயா .
எங்கள 	 ற்றங்	 ைறகைள	ஆராய்வ ,	ேதா ரிய	அ த் க்	கண் ப்ப
எல்லா ம்	உம்மாவின்	காரியங்களாக	இ ந்தன.	ஆனால்	அவர்	பாசமிக்க	தாய்.
உம்மா,	வாப்பா	இ வரின ம்	ப ப் 	வாசிக்க ம்	எ த ம்	அறிந்த 	மட் ம்தான்.
எனி ம்	ெவ 	பவ்வியமாகக்	கற் த்ேதர்ந்தவர்களின்	பிள்ைளகைளப்ேபால
தனமாகச்	 தந்திரமாக,	பாலியல்	சமத் வத் டன்,	எல்லா	வளங்க ட ம்

வளர்க்கப்பட்ேடாம்.	
	
ைபயைனப்	ேபாலேவ	நான்	வளர்ந்ேதன்.	ஏறா ர்	 ற்றி ம்	இஸ்லாமியச்	 ழல்
ெகாண்ட .	பச்சிளம்	ப வத்தில்	 ர்ஆன்	மதரஸா க் 	கால்கைள
மைறக் ம்ப யான	நீண்ட	உைடகைள	அணிய	 யாெதன்றதிலி ந் 	பர்தா



வைரக் ம்	சர்ச்ைசக் ரியவளாகேவ	வளர்ந்ேதன்.	ஒ க்கம்,	மதக்	கட் ப்பா
என்ற	ேவலிகளால்	சிைறப்பட்ட	ஏறா ரில்	ைபயைனக் ட	ெபாத்திப்	ெபாத்திேய
வளர்த்தார்கள்.	ஒ 	ைபய க் 	ைசக்கிள்	வாங்கித்	த வதற் 	அவன்	பத்தாம்
வ ப் ச்	சித்தியைட ம்	வைரக் ம்	காத்தி க்கச்	ெசய்வேத	ெப ம்பாலான
ெபற்ேறார்கள்	ெசய்யக் ய	காரியமாக	அப்ேபாைதய	காலம்	இ ந்த .	இந்த
ேவலிகைள	நான்		ஒ ேபா ம்	ெபா ட்ப த்தியவள்	கிைடயா .	ஆ
வயதிலி ந்ேத	ைசக்கிள்	ஓட் ேனன்.	பள்ளிக் டம்	ெசல்வதற் 	கார்,	ேவன்
வாகனங்கள்	வீட் ேலேய	இ ந்தேபா ம்	ைசக்கிளில்	ெசல்லேவ	வி ம்பிேனன்.
பன்னிெரண் 	வயதி ம்	 ட் க்கால்		ெதரி ம்	சட்ைட ம்	இரட்ைட	ஜைட மாக
ைசக்கிேளாட் த்	திரிந்த	என்ைனப்	பார்த் 	ெமாத்த	ஊ ேம	வியப்பில்	ஆழ்ந்
கிடந்த .	ஒ 	ெபண்	பிள்ைளைய	எப்ப 	வளர்ப்பெதன் 	என்	ெபற்ேறா க் ப்
பல ம்	வ ப்ெப த்தார்கள்.	ஆனால்	அேத	ெபற்ேறாரினால்
வளர்க்கப்பட் க்ெகாண் ந்த	என்	 ன் 	சேகாதரிகைள ம்	சந்திக்க
ேநர்ந்தவர்கள்	வாயைடத் 	நின்றார்கள்.	தங்ைககள்	இஸ்லாமியப்	ெபண்கள்
என் 	ெசால்லப்படக் யவர்களின்	பிரதி வங்களாக	இ ந்தார்கள்.	ெபண்
ழந்ைதயின்	சி பராயங்கைள	அ பவிக்கத்	தராத,	சி மிைய	அவள 	ஏ

வய 	 தேல	ெபண்ணாகப்	பார்க்கிற	ஊரில்	நான்	வளர்ந்த	விதம்	 ற்றி ம்
வியப் ட்டக் ய .	என்ைன	மாற்ற ம்	என 	 தந்திரக்	 ணாதிசயங்கைளக்
கட் ப்ப த்த ம்	ெபற்ேறா ம்	உறவின ம்	எ த்த	எந்த	 யற்சி ம்
பயனளிக்கவில்ைல.	என 	 தந்திரத்திற்காகக்	க ைமயாகத்
தண் க்கப்பட் க்கிேறன்.	இ ட்டைறயில்	 ட்டப்பட் க்கிேறன்.	மரத்தில்
கட் ைவக்கப்பட் க்கிேறன்.	இவற்ைறெயல்லாம்	கடந் 	எல்ேலார ம்
நம்பிக்ைககைளப்	ெபாய்யாக் கின்ற	 தந்திரமானவளாகேவ	நிமிர்ந்
வளர்ந்ேதன்.	
	
ஏறா ர்	அல்	அஸ்ஹர்	வித்தியாலயேம	என 	ஆரம்பப்	பள்ளி.	கல்வி	லாவகமாகக்
ைகவந்த .	ஒ 	கலகக்காரியாகேவ	கவனிக்கப்பட்ட	நான்	ப ப்பி ம்
ெகட் த்தனமாகேவ	இ ந்ேதன்.	இன்ெனான்ைற ம்	ெசால்லத்	ேதான் கின்ற .
ர்ஆன்	ஓ வதற் 	கால்கள்	வைர ம்	நீண்ட	உைட ம்	பர்தா ம்	அணிய
யாெதன் 	அடம்பி த் 	 ட் க்கால்	சிவக்க	அ பட்டவள்	ஆ 	வய க் ள்

ர்ஆைன	 வ மாக	ஓதக்	கற் க்ெகாண் ந்ேதன்.	பள்ளிக் டத்தில்
ேசர்வதற் 	 ன்பாகேவ	 ர்ஆன்	ஓ வ 	பரிச்சயமாகிவிட் ந்த .	
	
எட்டாவ 	வ ப் க் ப்	பின்னர்	ஏறா ர்	ற மானியா	வித்தியாலயத்திற் ,
ப த்த 	ேபா ம்	என்ற	வாப்பாவின்	வாதத்ைத ம்	மீறிேய	மாறிேனன்.	வீட் க்
அண்ைமய	பள்ளிக் டம்	என்	பறத்தலின்	எல்ைலைய	மட் ப்ப த்தியி ப்பதாகத்
ேதான்றிய	எண்ணேம	ற மானியா க் ச்	ெசல்லக்	காரணம்.	அ 	வீட் லி ந்
ெதாைலவில்	இ க்கிற	பள்ளிக் டம்.	உயர்தரம்	வைரக் ம்	அங் தான்
பயின்ேறன்.	பாடசாைலக்	காலம்	மிகக்	 கலமான .		ைபயன்கேள	அதிகம்



நண்பர்கள்.	நண்பர்கைள	வீட் க் 	அைழப்ப ,	 யி ந் 	கைதேப வ
அைனத் ேம	எங்கள்	 ழ க் ப்	ெபா ந்தாத	காரியங்கள்.	ஆனால்	எங்கள்
வீட் ன்	ெப ம்பாலான	ெபா கள்	நண்பர்களாேல	வழிந்த .	ஆரம்பத்தில்
இவற்ைறக்	கண் த்த	ெபற்ேறார்கள்,	எந்தெவா 	 ற்றத்ைத ம்	காணாதேபா
கண் ெகாள்ளாமல்	இ க்கப்	பழகிக்	ெகாண்டார்கள்.	
	
பள்ளி	ேமற்ப ப் க் ப்	பின்னர்,	கல் ரிப்	ப ப்ைப	ெகா ம்பில்	ெதாடர்ந்ேதன்.
அதற்காக ம்	க ைமயாகப்	ேபாராடேவண் ம்	பட் னி	கிடந் 	ஆர்ப்பாட்டம்
ெசய்யேவண் யதாக ம்	இ ந்த .	என்னதான்	 தந்திரமாக ம்	இளைமக்
ெகாதிப் ட ம்	வளர	இடம்தந்தா ம்	340	கிேலாமீற்றர்கள்	 ரத்திலி க்கிற
ெப நகரத்திற் 	அ ப்ப	உம்மா,	வாப்பா	இ வரா ம்	சம்மதிக்க	 யவில்ைல.
ஊைரவிட் த்	ெதாைலவிலி ந்த	நகரத்ைத	ேநாக்கிப்	பயணிக்க	எண்ணியதற்
பிரதான	காரணமாக	இ ந்த 	ஊடகத் ைற.	உயர்தரப்	பரீட்ைச	 ந்த	பின்னர்
ெப ேபறிற்காகக்	காத்தி ந்த	காலமான	ஆ மாதங்கைள	உபேயாகப்ப த் ம்
ெபா ட் ம்,	வீட் ல்	என்ைன	ேமய்க்க	 யாெதன்பதினா ம்	மட்டக்களப்
நகரத்தில்	உள்ள	தனியார்	கல்வி	நி வனெமான்றில்	கணினி	 ப்ேளாமா
கற்ைகெயான்றில்	ேசர்த் விடப்பட் ந்ேதன்.	என 	வாழ்ைவ	மாற்றிய	த ணம்
அ .	
	
ஏலேவ	கைதகள்,	சிலகவிைதகள்,	 றிப் கைள	எ தியப ம்	பிர ரத்திற்காகப்
பத்திரிைகக க் 	அ ப்பிக்ெகாண் மி ந்த	என்ைன	அப்ேபா ,	2001-ம்
ஆண் 	மட்டக்களப்பிலி ந் 	ெவளியான	‘தினக்கதிர்’	நாளிதழ்	ஈர்த்த .	அதில்
என 	பைடப் க ம்	அவ்வப்ேபா 	ெவளியாகியப யி ந்தன.	‘பயிற்சி
பத்திரிைகயாளர்	ேதைவ’	என்ற	விளம்பரத்ைதப்	பத்திரிைகயில்	பார்த் விட்
ஒ நாள்	நா ம்	ேநர்காண க் ச்	ெசன்ேறன்.	பட்டப்ப ப்ைப	 த் விட் ச்
சான்றிதழ்க டன்	காத்தி ந்தவர்கள்	வரிைசயில்	கணினி	வ ப் ப்
த்தகங்க டன்	அமர்ந்தி ந்ேதன்.	தினக்கதிர்	நாளிதழின்
உரிைமயாளராகயி ந்த,	மேனா	இராஜசிங்கேம	என்ைன	ேநர்கண்டார்.	சி மியிடம்
உைரயா வ ேபாலேவ	அவர 	உைரயாடல்	இ ந்த .	”சாப்பிட் யா?”	என் ம்
ேகட்டார்.	”நீர்	இங் 	வந்த 	அம்மா	அப்பா க் த்	ெதரி மா?”	என்பேத	அவர
தல்	ேகள்வி.	நான்	”இல்ைல”	என்ேறன்.	”அவர்க க் த்	ெதரியாமேல	ேவைல

ெசய்ய	உத்ேதசேமா?”	என	அவர்	ேகட்க,	”ேவைல	கிைடத்தெதன்றால்
ெசால் ேவன்”	என்ேறன்.	வீட் ப்	ெபா ளாதாரம்	 றித் க்	ேகட்டார்.	பரீட்ைசப்
ெப ேபறிற்காகக்	காத்தி க்கப்	ெபா ைமயின்றி	ேவைல	ேத 	அைலகிறளவிற் ப்
ெபா ளாதாரச்	சிக்கல்	இல்ைல	என்ற	பின்னணிையத்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	பிற
அவர 	ேகள்விகள்	ேவறாக	மாறின.	ச கத்ைதப்	பற்றி	என்ன	நிைனக்கிறாய்?
ச கத் க் 	நீ	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	இப்ப யாகப்	பல	ேகள்விகைளக்
ேகட்டபின்னர்	என்ைனப்	ேபாகலாம்	என்றார்.	இ 	நடந் 	ஒ 	வாரத்தின்	பின்னர்
பயிற்சிப்	பத்திரிைகயாளராகத்	ெதரிவாகியி ப்பைத	ெதாைலேபசியில்



அறிகின்றவைரக் ம்	அப்ப ெயா 	எதிர்பார்ப் 	எனக்கி க்கேவ	இல்ைல.	அந்த
ேநர்காணைல	வழைமயான	என 	சாகச	விைளயாட் களில்	ஒன்றாகேவ
க தியி ந்ேதன்.	ஆயி ம்,	தி திப்ெபன் 	ஏற்பட்ட	அந்த	மாற்றத்ைத
ஏற் க்ெகாண்ேடன்.	கணினி	வ ப்ைபத்	ெதாடர்ந்தப ேய	வீட் க் ச்	சந்ேதகம்
வராமல்	ேவைலைய ம்	ெதாடர்ந்ேதன்.	என 	 தல்	சம்பளக்	கவைர	உம்மாவிடம்
நீட் கிற	வைரக் ம்	ேவைலக் ச்	ெசல்கிேறன்	என்பைத	யா ம்
கண் பி க்கேவயில்ைல.	வீட் க் 	அ 	ெதரிந்த	பின் ,	விபரீதமான	ஒ
ைறையத்	ேதர் 	ெசய்தி ப்பதாக ம்,	அ 	ெபண்க க் 	ஆகாத 	என் ம்

நிச்சயமாக	ஊடகத் ைறக் ள்	ேபாகேவ	 டாெதன் ம்,	ேம ம்	அ 	 லிகளின்
பத்திரிைக	என்ெறல்லாம்	பலவாறாக	அச் த்திய	எந்தக்	 க் ர ம்
தண்டைன ம்	என்ைனத்	த க்கவில்ைல.	
	
இவற் க்ெகல்லாம்	பின்னர்	ெவளியான	உயர்தரப்	பரீட்ைசப்	ெப ேப கள்
கல்வியியல்	கல் ரிக்கான	(Collage	of	Education)	அ மதி டன்
வந்தைடந்த .	கல்வியியல்	கல் ரியில்	ப க் மா ம்,	அ 	 ந்த ம்	ஆசிரியர்
ெதாழில்	சர்வநிச்சயம்	என் ம்	ெபற்ேறா ம்	உறவின ம்	வற் த்தினர்.	என
வி ப்பம்	இதழியல்	கற்பெதன்பதாக	மாறியி ந்த .	அதற் 	ஒ வ ம்
ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல.	சண்ைட ம்	சச்சர ம்	பட் னி ம்	ேபசா	விரத மாக	என
பி வாதங்கைளத்	ெதாடர்ந்தப 	தினக்கதிர்	நாளிதழ்	அ வலகம்
ெசன் வந்ேதன்.	இைவ	அைனத் ம்	பத்ேதா,	பதிெனா 	மாதங்கள்
இடம்ெபற்றன.	2002-ம்	ஆண் 	ஆகஸ்ட்	மாதம்	8-ம்	ேததி	நள்ளிரவில்	தினக்கதிர்
நாளிதழ்	காரியாலம்	தீக்கிைரயாக்கப்பட்ட .	
	
எதிர்பாராத	இந்த	நிகழ்ச்சி	என்ைனப்	பாதித்த .	கல் ரிக்
விண்ணப்பிப்பதற்கான	கால ம்	கடந் விட் ந்த .	என் டன்	கற்ற	நண்பர்கள்
அைரயாண் 	காலக்	கல்விையப்	 ர்த்தி	ெசய்தி ந்தார்கள்.	இதனால்	வீட் ல்
வைசகள்	அதிகரித்தன.	
	
ெகா ம் 	ெசல்லப்	ேபாகிேறன்	என் ம்,	அங்ேக	மட் ம்தான்	இதழியல்
கற்பதற்கான	வழிகள்	உண்ெடன் ம்	ெதாடர்ந்த	என 	வாதாட்டத்திற் 	ஒ வ ம்
ெசவிசாய்க்கவில்ைல.	சிங்கள	ெமாழி	ெதரியாத	ஒ வ ம்	ெகா ம் 	நகரத்தில்
காலத்ைத	ஓட்ட	 யாெதன் ம்,	அ ம்	ஒ 	ெபண்	தன்னந்தனியாக	 யேவ

யாெதன் ம்	எச்சரிக்கப்பட்ேடன்.	ஆனால்	பட் னிப்	ேபாராட்டம்	மரணத்தின்
வாசல்கைளத்	ெதா கிறவைரக் ம்	என்ைன	இ த் ச்	ெசன்ற .	மயக்க ற்
ம த் வமைனயில்	ேசர்க்கப்பட்ட	பின்னர்	 ைறந்தபட்சம்	என்ைன	உயிேரா க்கச்
ெசய்வதற்காக	ெகா ம் 	ெசல்ல	அ மதிப்பெதன் 	வீட்டார்	சம்மதித்தனர்.	
	
ெகா ம் 	வந்த ம்	கல்வி	ஒ 	தாகமாக	மாறிய .	அந்நிய	ெமாழி ம்,
அறி கமற்ற	மனிதர்க டனான	நட் ம்	அ பவங்க ம்	என்ைன	நிைறயேவ



மாற்றிய .	ெகா ம் 	திறந்தெவளிப்	பல்கைலக்கழகத்தில்	கல்வி
காைமத் வத்தில்	பட்டப்ப ப் ம்,	ெகா ம் 	பல்கைலக்கழகத்தில்	இதழியல்,	

கிழக் ப்	பல்கைலக்கழகத்தில்	உளவியல்	என	கற்றல்	விரிவைடந்த .	இைவ	தவிர
ெதாழில் ைற	ஊடகவியலாளர்களிற்கான	பயிற்சிகள்,	பயணங்கள்,	கள
அ பவங்கள்,	மனித	உரிைமகள்	ெதாடர்பான	கற்ைககள்	எனக் 	நிைறயக்
கற் த்தந்தன.	சி பராயத்திலி ந்ேத	சட்டம்	பயில்வ 	என 	ஆர்வமாயி ந்த .
2012-ம்	வ டம்	சட்டக்கல் ரி	அ மதிக்காகப்	ப த் க்	ெகாண் ந்தேபாேத
பாலியல்	ெதாழிைலச்	சட்ட ர்வமாக் வ 	ெதாடர்பான	என 	ேநர்காணல்
பி.பி.ஸி.	வாெனாலியில்	ஒலிபரப்பாகிய .	அதன்	பின்னரான	 ழ்நிைலகள்	என
வாழ்ைவப்	 ரட் ப்ேபாட்டதில்	ப ப் 	உடன யாகத்	தைடப்பட்ட .	அந்த
அ பவங்கள்	ச கத் ைற	சார்ந்த	கல்விையப்	பயில	ேவண் ய	அவசியம்
இ ப்பைத	உணர்த்தியதன்	விைளவாக	ச கப்பணி	(Social	Work)	என்ற	பட்டப்
பின்	ப ப்ைப	தற்ேபா 	ெதாடர்ந் ெகாண் க்கிேறன்.	
	
உங்கைள	இலக்கியத்தின்	பக்கம்	அைழத் 	வந்த 	எ ெவனக்	க கிறீர்கள்?	
	
இலக்கியம்	ெதாடர்பிலான	என 	ஈ பாெடன்ப 	ேவர்	அறிய யாத	ஒ
நிகழ்ச்சி.	சி பராயம்	 தல்	 த்தகங்கைளப்	ப த் க்	 வித்த	அ பவம்
எனக்கில்ைல.	சி பராய,	இளைமக்காலக்	கட் ப்பா கள்,	தைடகள்,	 தந்திர
ம ப் களிலி ந் 	எ த் க் டாக	வி தைலயைடந்ேதன்	என்ேறா,	கவிைத ம்
எ த் க ம்	 த்தகங்க ேம	என்ைன	வி வித்தெதன்ேறா	நிச்சயமாகச்
ெசால்லமாட்ேடன்.	தைடகைளக்	கடந்ேத	வந்ேதன்.	விதிக்கப்பட்ட	கட் ப்பா கைள
விவாதத்திற் ள்ளாக்கிேனன்.	ேகள்விகளால்	அவற்ைற	இல்லா 	ெசய்ேதன்.
ம ப் க் 	ெவளிேய	ெதரிந்த	வானத்ைத	 தந்திரத்தின்	சிற களால்	அளந்ேதன்.
இத்தைன ம்	நான்		ெசயல்களாேலேய	நிகழ்த்திேனன்.	
	
நிஜவாழ்வில்	கத க க் ள்	ஒளிந் ெகாண் 	 ைலயில்	 ந்தி	விம்மியவா
‘ ரவியில்	பறந்ேதன்’	என் 	கவிைதயில்		கா கிற	 தந்திரத்ைத
வி ம் கிறவளில்ைல	நான்.	நிச்சயமாகேவ	இல்ைல!	இவற் க் 	அப்பால்	நான்
எ திேனன்.	என 	கவிைதகளில்	என்ைன	எ திேனன்.	அ 	கற்பைனயான	நான்
இல்ைல.	எவரா ம்	கற்பைன	ெசய்ய	 யாத	நான்.	என்னில்	நான்	கண்ட
வித்தியாசேம	என்ைன	எ தத் ண் ய .	என்ைன	எ வதற்காகேவ	நான்
எ திேனன்.	நான்	வாழ்கிேறன்	என்பைத ம்	என்ைன	அப்ப ேய	உள்ளப யாக
உரித் க்	காட் வதற்காக ம்	எ திேனன்.	என்ைனப்	பற்றிய	பதிேவடாகேவ
எ த்தின்	ஆரம்பம்	இ ந்த .	அ ேவ	இலக்கியத்தின்	பக்கம்	என்ைன	இ த்
வந்தி க்கேவண் ம்.	உண்ைமயில்	‘சிற 	 ைளத்த	ெபண்’	ெவளிவ கிற
வைரக் ம்	இலக்கிய	உல 	 றித் 	எ ேம	ெதரியாெதனக் .	இப்ேபா
ெதரிந்தி க்கிேறன்	என்பதால்	ஒ 	மா தைல ம்	அைடந் விட மில்ைல.	
	



இலங்ைகயில்,	பாலியல்	ெதாழிைல	சட்ட ர்வமாக்க	ேவண் ம்	என	நீங்கள்
பி.பி.ஸி.	ெசய்திச்	ேசைவக் 	ெசான்ன	க த் கைள	பின்
மீளப்ெபற் க்ெகாண் ர்களா?	
	
மீளப்ெபற் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	ஆனால்,	க த் கைள	மீளப்ெபற் க்ெகாண்ேட	
னா	இல்ைலயா	என்பதில்	எந்த	 க்கியத் வ ம்	இல்ைல.	அவற்றினால்	எந்த
மா த ம்	ஏற்பட் விடப்	ேபாவ மில்ைல.	வாழ்வின்	ேநாக்கத்ைத,	ெசல்லேவண் ய

ரத்ைத,	ெசய்ய	ேவண் ய	காரியங்கைளத்	ெதளி ப த்திய	ஓர்	அ பவம்	அ .
எப்ப யான	ச கத் க் ள்	இ ந் ெகாண் க்கின்ேறன்	என்பைத,	என
ச கம்	பக் வத்தில்	இன் ம்	பால் க்	 ழந்ைதேய	என்பைத	எனக் ணர்த்திய
அ பவமாக	மட் ேம	அதைனப்	பார்க்கிேறன்.	
	
பாலியல்	ெதாழிைலச்	சட்ட ர்வமாக்கியி க் ம்	நா களில்	பாலியல்
ெதாழிலாளர்களிற் 	ெதாழில்	பா காப் க்	கிைடக் ம்	என்ற	க த் 	தவெறன ம்
பாலியல்	ெதாழிைல	சட்ட ர்வமாக்கினால்	அ 	ெப ம்ேபா 	அத டன்
காவற் ைறக்கான	லஞ்சம்,	ேபாைதப்	ெபா ட்கள்	பாவைன,	சிறார்	பாலியல்
ெதாழில்	ேபான்றைவ ம்	ேசர்ந் 	வள ம்	என்ெறா 	விமர்சனம்	உள்ளேத?	பாலியல்
ெதாழிலில்	வி ம்பி	ஈ ப பவர்கள்	மிக	மிகச்	ெசாற்பமானவர்கெளன் ம்
அேநகமாேனார்	ச க	நிர்ப்பந்தங்களாேலேய	பாலியல்	ெதாழி க் ள்
தள்ளப்ப கிறார்கள்	என்ப ம்	உண்ைமயல்லவா?	
	
பாலியல்	ெதாழிைல	சட்ட ர்வமாக் வத டாக,	அத்ெதாழிலில்
ஈ ப கிறவர்கைள	 ற்றாகக்	காப்பாற்ற	 யா .	அேதேநரம்	பாலியல்	ெதாழிேல
லஞ்சம்,	ேபாைதப்	ெபா ள்	பாவைன	மற் ம்	சிறார்	பாலியல்	ெதாழில்	அதிகரிக்கக்
காரணம்	என்பதி ம்	உண்ைமயில்ைல.	பாலியல்	ெதாழிலில்	வி ம்பிேயா,	நிர்ப்பந்தம்
காரணமாகேவா	ஈ ப கிறார்கள்	என்ப 	எவ்வள 	உண்ைமேயா,	அவ்வாேற
பாலியல்	ெதாழில்	சட்ட	நிமித்தத்திற் ள்	ெகாண் வரப்பட	ேவண் ம்	என்ப ம்
ரிந் 	ெகாள்ளப்படேவண் யேத.	சட்ட	அங்கீகாரம்	 றிப்பிட்ட	ெதாழிைலக்
கட் ப்ப த் வதற்ேகா,	அதிகரிப்பதற்ேகா	ஏ வாக	இ க்கா .	சட்ட	அங்கீகாரம்
பாலியல்	ெதாழிலில்	ஈ ப கிறர்களின்	நலன்	சார்ந்த	–	அவர்கள 	உரிைமகைள
மதிக்கிற	–	பாரபட்சமற்ற	ச க	நிைலைய	உ தி	ெசய்வதாக	இ க் ம்.
அப்ப யான	சட்ட	அங்கீகாரேம	ேதைவ ம் ட.	
	
பாலியல்	ெதாழிைலச்	சட்ட	ரீதியாக	அங்கீகரித்தி க் ம்	நா களில்	இரண்
வைகயான	அ மதிையக்	காண ம்.	ெடன்மார்க்,	பிரான்ஸ்,	ேஜர்மனி,
எத்திேயாப்பியா,	ெமக்ஸிேகா,	ெநதர்லாந் ,	 விட்சர்லாந் 	ேபான்ற	நா களில்
பாலியல்	ெதாழில்	 ைமயாகச்	சட்ட ர்வமாக்கப்பட் ள்ள .	பங்களாேதஷ்,
மேலசியா,	ேநார்ேவ,	ஜப்பான்	ேபான்ற	நா களில்	வைரய க்கப்பட்ட	அங்கீகாரம்
உள்ள .	Brothel	ownership		இந்த	நா களில்	ம க்கப்பட் ள்ள .	



	
பாலியல்	வன் ைறகள்,	பாலிய க்கான	மனிதக்	கடத்தல்கள்,	லஞ்சம்,	ஊழல்
ற்றங்கள்	எல்லாவற் ட ம்	பாலியல்	ெதாழில்	எங் 	அதிகம்

நைடெப கிறெதன்றால்	பாலியல்	ெதாழிைல	சட்ட	ஏற்பாட் க் ள்	ெகாண் வர
ம த் க்ெகாண் க்கிற	நா களில்தான்	அைவ	நிகழ்கின்றன.
ஆப்கானிஸ்தான்,	அங்ேகாலா,	இந்தியா,	இலங்ைக,	ஈரான்,	ஈராக்,	ச தி
அேரபியா,	ெகன்யா,	ெதன்	ஆபிரிக்கா,	உகண்டா,	 ேமனியா	எனப்	பல	நா கைள
உதாரணம்	ெசால்லலாம்.	இந்த	நா களில்	பாலியல்	ெதாழி க் 	சட்ட
அங்கீகாரமில்ைல.	ஆனால்	இங் தான்	பாலியல்	ரீதியான	அநீதிக ம்
வன்ெகா ைமக ம்	அதிகம்	இடம்ெப கின்றன.	
	
பி.பி.ஸியில்	நீங்கள்	ெசான்ன	அந்தக்	க த் கைளத்	ெதாடர்ந் 	இலங்ைகயின்
இஸ்லாமிய	மத	அைமப் கள்	சில	உங்கைளக்	க ைமயாக	விமர்சித்தன.	உங்கைள
நைட ைறயில்	அைவ	எவ்விதம்		எதிர்ெகாண்டன?	
	
தனிப்பட்ட	ஒ வரின்	க த்ைத	ஒட் ெமாத்த	ச தாயத்திற் மானதாக
எ த் க்ெகாண் 	காலத்ைத ம்	ேநரத்ைத ம்	வீண க்கிறைவயாக	இஸ்லாமிய
மத	அைமப் கள்	இ க்கின்றன	என்ற	 யரத்ைதச்	ெசால்லித்தானாக	ேவண் ம்.
பகிரங்க	மன்னிப் க்	ேகாரேவண் ம்	என	ஏறா ர்	பள்ளிவாசல்	சம்ேமளன ம்
ஜமாஅத் ம்	வலி த்தின,	வீ 	 ந் 	சமரசம்	ெசய்கிற	பாங்கில்	என
ெபற்ேறாைர	மிரட் ன,	“என 	மகள்	தவறானவர்களால்	வழிநடத்தப்ப கிறாள்,
அவைள	நீங்கள்தான்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்”	என் 	என 	தந்ைத	மன்றா யதாகப்
ெபாய்யான	தகவைல	ஊடகங்க க் த்	ெதரிவித்தன,	ஊரிலி ந்த	எங்கள
பாலர்	பாடசாைலக் 	தீ	ைவக்கப்பட்டேபா 	பார கமாக	இ ந்தன.	ெபாலிஸ்
விசாரைணகளின்ேபா 	அரசியல்	ெசல்வாக் கைள	உபேயாகித்த ,	தனிநபர்கள்
மற் ம்	 க்களால்	அவமரியாைதயாக	எ தப்பட் 	பள்ளிகளில்	ஜூம்ஆத்
ெதா ைகக க் ப்	பின்னர்	விநிேயாகிக்கப்பட்ட	 ண் ப்	பிர ரங்க க் த்
தைடவிதிக்கா 	மைற கமாக	ஒத் ைழப் 	நல்கிய 	என் 	எதிர்ெகாள்ளப்பட்ட
விதங்கைள	அ க்கிக்ெகாண்ேட	ேபாகலாம்.	
	
இந்த	நிகழ்ச்சிகள்	இன் வைரக் ம்	என 	ெசாந்த	ஊ டனான	ெதாடர் கைள
எனக் 	இல்லா 	ெசய்தி க்கின்றன.	பள்ளிவாசல்	சம்ேமளத்தினால்,
ஜமாஆத்தினால்	நான்	ஊெரா க்கம்	ெசய்யப்படவில்ைலெயன்றேபா ம்	அப்ப ச்
ெசய்வைதவிட ம்	ேமாசமாக	நடத்தப்படக் ய	அைனத் ச்	 ழல்க ம்
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன.	2012-ல்	ஏறா ர்	நகர	சைபயினால்
ெகௗரவிக்கப்படவி ந்தவர்கள்	பட் யலில்	இ ந்த	என 	ெபயைர ம்
அந்நிகழ் க்கான	சிறப்பிதழில்	இடம்ெபறவி ந்த	என 	பைடப் க்கைள ம்	நீக்கம்
ெசய்த	சம்பவங்கள்,	மத	நி வனங்களின்	ெதாடர்பில்லாத	அைமப் களின்	
தந்திரத்தன்ைமயி ம்	மதவாதம்	தாக்கம்	ெச த் வைத	உணர்த்தப்



ேபா மான .	2014	ேம	17-ல்	ஊைரேய	பிரமிப்பில்	ஆழ்த் ம்ப யாகக்
ெகாண்டாடப்பட்ட	‘சாதைனயாளர்	வி ’	நிகழ்ச்சியிலி ந் ம்	நான்
றக்கணிப்பட்ேடன்.	
	
தமிழகத்தில்	கவிஞர்	ெஹச்.ஜி.ர க் 	இவ்வா 	ஒ 	 றக்கணிப்
நிகழ்ந்தேபா 	இஸ்லாமிய	எ த்தாளர்கள்	உள்ளிட்ட	தமிழக	எ த்தாளர்கள்
ர க் 	ஆதரவாகக்	 ரல்	ெகா த்தார்கள்.	அேதேபான் 	மத
அ ப்பைடவாதிகளிற் 	எதிராக	உங்கள 	சக	எ த்தாளர்கள்	உங்கேளா
நின்றி ந்தார்களா?	
	
இல்ைல!	இலங்ைகயில்	 கழ்ெபற்ற	 ற்ேபாக் க்	கவிஞர்களாக,	எ த்தாளர்களாக
ெசயற்ப கின்ற	இஸ்லாமியர்கள் ட	என 	பி.பி.ஸி.	ேநர்காண க் ப்	பின்
என்ைனப்	 றக்கணிக்கிறவர்களாக,	இரட்ைட	 கங்க ம்	இ 	க த் க ம்
உைடயவர்களாகேவ	உள்ளார்கள்.	மைற கமாக ம்	ெபா த்தளங்களி ம்	இதன்
ெபா ட் 	நான்	இன்ன ம்	இ ட்ட ப் ச்	ெசய்யப்ப கின்ேறன்.	
	
இவற்றிலி ந் 		ேநர்கிற	அ பவம்	கசப்பான ,	ஆனால்	உண்ைமயான .
மதவாதம்	ெகாள்ைள	ேநாய்.	அ 	மத	நி வனங்கைள	மட் ம்	பீ க்கிற	ேநாய்
கிைடயா .	எல்லா	மதத்தினைர ம்,	அவர்	எப்ேபற்பட்டவராயி ம்	தாக்கக் ய .
சிலரிடம்	அைதக்	கண் ெகாள்ளலாம்.	சிலர்	மைறத் க்	ெகாள்வார்கள்.
வித்தியாசம்	அவ்வளேவ.	
	
‘இத்தைன	நபிக க் 	இைடயில்	ஏனில்ைல	ஒ 	ெபண்	நபி’	என்ற	ேகள்விைய
ஸர்மிளா ம்	தனக் ள்	எப்ேபாதாவ 	ேகட் க்ெகாள்வ ண்டா?	
	
எப்ேபா ேம	ேகட் க்ெகாண்டதில்ைல.	ஏெனனில்	ெபண்	இயற்ைக.	
	

இஸ்லாமிய	மதம்	ெபண்களிற் 	சம	உரிைமகைள
வழங் வதாக	வஹாபி	அைமப் கள்	ெதாடர்ந் 	ெசால்லி
வ கின்றனேவ?	
	
நிச்சயமாக	இல்ைல.	ெபண்களின்	உரிைமகள்	என்
இஸ்லாம்	பட் யலிட் ள்ளைவ	தி மைறக்	 ர்ஆைன ம்

ேபச் 	ேமைடகைள ம்	விவாத	அரங் கைள ம்	அலங்கரிக்கின்றனேவ	தவிர
நைட ைறயில்	இல்ைல.	ெபண் ரிைம	என் 	அவர்களால்
ச்சலிடப்ப கின்றைவ	சமகாலத் க் ப்	ெபா ந்தக் யனவாக	இல்ைல.

அல்ல 	ெபா ந்த	 யாதவிதமாக	மதவாதிகளால்	இ க்கமாக்கப்பட் ள்ளன.	
இஸ்லாமிய	 ைறயில்	பதி 	ெசய்யப்பட்ட	விவாக	–	விவாகரத் க்கைள
ஆராய்கிற	ஹாதி	நீதிமன்றில்	ஒ 	ஆண்	நீதிபதிைய ம்	இரண்ேடா	அதற்



அதிகமாகேவா	ஜூரிக்கைள ம்	ெகாண்ட	சைபயில்	ஏன்	ஒ 	ெபண் க்
இடமில்ைல?	ெபண்	சட்டம்	இயற்றக் யவளில்ைல	என்றால்	ெபண் க்
வழங்கப்பட்ட	உரிைமகள்	என்பைவ	என்ன?	ெபண்	உணர்ச்சிவயமானவள்,	அவளால்
நீதி	வழங்க	 யாெதன்கிறார்கள்.	ஏன்	ஆண்கள்	உணர்ச்சிவயமானவர்கள்
இல்ைலயா?	நான் 	தி மணங்கள்	ெசய்ய	அவர்க க்கி க்கின்ற	அ மதிைய
என்ன	விதமாக	அவர்கள்	ைகயாள்கிறார்கள்?	ஓர்	ஆண்	ஒன் க் 	ேமற்பட்ட
மைனவிகைளத்	ெதரி 	ெசய் ம்ேபா 	அறி ர்வமாகத்தான்
அ கின்றானா?	
	
ஆ ம்	ெபண் ம்	சமம்	என் ம்	அவர்களின்	நன்ைமக க் ச்	சமமான
லிக ம்,	 ற்றங்க க் ச்	சமமான	தண்டைனக ேம	விதிக்கப்ப ம்	என்

அல்லாஹ்	 கிறான்.	அல்லாஹ்	பாரபட்சமற்றவன்,	நீதியானவன்	என்ற	 ர்ஆன்
வசனங்களிலி ந் ம் ட	பால்	ேவ பா 	கிைடயாெதன்பைத	விளங்கலாம்.
ஆனால்	பள்ளிகளில்	ெபண்கள்	ெதா வதற் 	அ மதியில்ைலேய!	ேநான்
காலங்களில்	தராவீஹ்	ெதா ைகக்காக,	ெப நாள்	ெதா ைகக க்காக
பள்ளிகளில்	ெபண்கைள	அ மதிக்க	 ெமன்றால்	அன்றாட	ஐந் 	ேநரத்
ெதா ைகக க் 	ஏன்	ெபண்கைள	அ மதிக்க	 யா ?	ஏெனன்றால்,
ெபண்கள்	ஐந் 	ேநரம்	பள்ளிக் த்	ெதா ைகக் 	வ வார்கெளன்றால்	வீட்ைடக்
கவனிக்கமாட்டார்கள்,	 ழந்ைதைளப்	பராமரிக்கமாட்டார்கள்,	இப்லீஸ்
ெநஞ் களில்	 ந் 	ெசய்யக் ய	ேசஷ்ைடகளால்	 க்கியமாக	ஆண்கள்
தன்னிைல	இழந் 	ெவ க்கத்தக்க	ெசயல்களில்	ஈ பட் 	அல்லாஹ்வின்	 னித
இல்லத்ைத	அசிங்கப்ப த்தக் ம்	ேபான்ற	 யநலம்	சார்ந்த	காரணங்களால்
மதவாதிகள்	ெகாண் வந்தி க் ம்	கட் ப்பாேட	அ .	
	
இப்ப 	இன் ம்	எவ்வளேவா	ெசால்லலாம்.	இப்ப யான	அ ப்பைடத்	தைடகைள
நீக்கா ,	ெபண்களின்	 தந்திரத்ைதப்	பற்றிப்	ேபச	இஸ்லாமிய	மதவாதிகள்
எவ க் ம்	த தியில்ைல.	
	
இலங்ைக	ஒ 	ப த்த	நாெடன ம்	அைத	மற்ைறய	சி பான்ைம	இனங்கள்	ஏற்
நடக்கேவண் ம்	என ம்	நீங்கள்	‘இ ைள	இ ளால்	விலக் தல்‘
என்ற	கட் ைரயில்	ெசால்லியி ந்தீர்கள்.	இ 	‘ெபா பல	ேசனா’வின்	 ரைல
ஒத்ததல்லவா?	
	
இல்ைல.	இலங்ைகயில்	சி பான்ைமயினரான	 ஸ்லிம்கள்	அரசியலி டாக
அைடயேவண் ய	இலக் ைள	அைடயாள	ஆதிக்கத்தி டாக	அைடய
ற்ப கின்ற	 ரண்பாட்ைடேய	‘இ ட்ைட	இ ட்டால்	விலக் தல்’	கட் ைரயில்
றிப்பிட் க்கிேறன்.	

	
‘இ ட்ைட	இ ட்டால்	விலக் தல்’	என்ப ;	‘ெகாைலக் க்	ெகாைல’	என்ற



நிைலப்பாட்ைட ம்,	அத்தைகய	நிைலப்பா 	இனங்க க்கிைடயில்	அைமதிைய
ஒ ேபா ம்	ெகாண் 	வரா 	என்பைத ம்	 ட் க்காட்டப்	பயன்ப த்தப்பட்டேத.
இலங்ைகயில்	இனங்க க்கிைடயிலான	பிரச்சிைனக க்கான	பிரதான	காரணம்
ேமலாதிக்க	மேனாபாவேம.	இந்த	மேனாபாவம்	சிங்கள,	தமிழ்,	 ஸ்லிம்கள்
அைனவ க் ம்	இ க்கிற .	இன ரண்பாட் ன்	அ ப்பைட	இைழயாக	இ ேவ
அைமகின்ற .	இனங்க க்கிைடயில்	 ரிந் ணர் 	உ வாக	ேமலாதிக்க	உணர்
கைளயப்படேவண் ம்.	ேமலாதிக்க	உணர் 	அழி ம்ேபாேத	சமத் வம்
உ வாக ம்.	
	
அந்தக்	கட் ைரயில்	நீங்கள்	“இலங்ைக	சிங்கள	ப த்த	நா 	என்கின்ற
அ ப்பைடைய		ஏற் க்ெகாண் 	தம 	ெகௗரவத்ைத	ேபணிய	வைகயில்
அைமதியாக	வாழ்வதா		அல்ல 	அைடயாளத்ைத	 ன்னி த் ம்	சண்ைடயில்
அைனத்ைத ம்	இழந் 	அழிந் ேபாவதா	என்ற	தீர்மானத்ைத	எ க்க	ேவண் ய
நிைலக் 	இஸ்லாமியர்கள்	தள்ளப்பட் ள்ளனர்”	என் 	 றிப்பிட் ள்ளீர்கள்.	இதன்
க த் 	இலங்ைக	சிங்கள	ப த்த	நா 	என்பைத	ஏற் க்ெகாண்டால்	மட் ேம
சி பான்ைம	இனங்களிற் 	ெகௗரவ ம்	அைமதி ம்	கிட் ம்	என்ப தாேன?	
	
இலங்ைக	சிங்கள	ெபௗத்த	ெப ம்பான்ைம	நா 	என்ப 	ேவ .	இலங்ைகயில்
சிங்கள	ெபௗத்தர்கள்	ெப ம்பான்ைமயாக	வாழ்கிறார்கள்	என்ப 	ேவ .
ன்ைனய 	பாசிசக்	 றியீ .	பின்ைனய 	எதார்த்தம்.	எதார்த்தத்ைத	ஏற் க்

ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பைதேய	அந்தக்	கட் ைரயில்	வலி த்தியி ந்ேதன்.
எதார்த்தத்ைதப்	 ரிந் ெகாண் 	சி பான்ைமயினர்	தங்கள்	அபிலாைஷகைள ம்
–	தாங்கள்	 றக்கணிக்கப்ப வைத ம்	ெப ம்பான்ைமயினரிடம்	எ த் ச்	ெசன்
நகர் கைள	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	 திய	உலக	ஒ ங்கில்	 திய
அ ைறக ம்	ேதைவ	என்பைதேய	அந்தக்	கட் ைரயில்
உணர்த்தியி ந்ேதன்.	வன் ைறக க் டாக	அைடந் 	ெகாள் ம்	வழி ைறகள்
அழி கைள	உண்டாக் ேம	தவிர	ஒ ேபா ம்	வி தைலைய,	அைமதிையக்
ெகாண் வரா .	
	
இலங்ைகயில்	தமிழர்களிற் ம்	இஸ்லாமியர்களிற் ம்	இைடேய	இனி	அரசியல்
ஒ ைமப்பா 	வரேவ	வராதா?	
தமிழர்க க் ம்	இஸ்லாமியர்க க் மிைடயில்	அரசியல்	ஒ ைமப்பா
உ வா வதற்கான	வழிகெளான் ம்	இலங்ைகயில்	இனி	இல்ைல	என்பேத
உண்ைம.	தமிழர்	–	இஸ்லாமியர்	ஒ ைமப்பாெடன்ப 	சிங்களவர்க க் 	எதிரான
ஒ ைமப்பாடாக ம்	இ க்கக் ய .	அ 	ஆபத்தான .	
	
இஸ்லாமியர்கள்	மீ 	தமிழர்கள்	இைழத்த	வன் ைறகைள	தமிழ்
சனநாயகவாதிகள்	கண் ப்ப ேபால,	தமிழர்கள்	மீ 	இஸ்லாமியர்களால்
நடத்தப்பட்ட	வன் ைறகைள ம்	ெகாைலகைள ம்	இஸ்லாமியத்	தரப்பிலி ந்



அவ்வளவாக	யா ம்	கண் க்கவில்ைல	என்ெறா 	 ற்றச்சாட் 	ெதாடர்ந்
தமிழர்கள்	தரப்பிலி ந் 	ெசால்லப்பட் 	வ கிறேத?	
	
இஸ்லாமியர்கள்	மீ 	தமிழர்கள்	இைழத்த	வன் ைறகைள	தமிழ்
சனநாயகவாதிகள்	கண் த்தார்கள்	என்ப 	உண்ைமேய.	ஆனால்
இஸ்லாமியர்கைள,	பாதிக்கப்பட்ட	ஒர்	இனத்தவைர	ஆற் ப்ப த் ம்	ேநாக்கில்
அவர்கள்	அதைனச்	ெசய்யவில்ைல	என்ப ம்	உண்ைம.	அதாவ 	நீங்கள்
றிப்பி கின்ற	தமிழ்	சனநாயகவாதிகள்	என்ேபார்	இரண் 	பிரிவினர்.	ஒ 	பிரி

இட சாரிகள்.	மற்ைறய	பிரி 	 லிக க் 	எதிரான	தமிழ்த்	ேதசியவாதிகள்.
இஸ்லாமியர்கள்	மீதான	 லிகளின்	வன் ைறகள்	 றித்த	விவகாரத்தில்	நான்
றிப்பிட்ட	 தல்	பிரிவினர்	ெப ம்பா ம்	ெமௗனமாகேவ	இ ந்தார்கள்.

இரண்டாவ 	பிரிவினர்	 லிகளின்	ஜனநாயக	விேராதச்	ெசயல்கைள
அம்பலப்ப த்தேவ	இஸ்லாமியர்	மீதான	வன் ைறகைளக்	கண் த்தார்கள்.	
	
ெச ப்ப யான	பதில்	ெகா த்தி க்கிறீர்கள்.	இஸ்லாமியர்களின்	தரப்பிலி ந்
தமிழர்கள்	மீ 	நிகழ்த்தப்பட்ட	வன் ைறகளிற் ம்	ெகாைலகளிற் ம்	இஸ்லாமியத்
தரப் களிடமி ந் 	வ வான	கண்டனக்	 ரல்கள்	எழாததற்கான	காரணங்கள்
எைவெயனக்	க கிறீர்கள்.	இஸ்லாமிய	 ற்ேபாக்காளர்களிைடேய	 டக்
க ைமயான	தமிழின	ெவ ப் 	ேமேலாங்கியி ப்பதாக	இைத
எ த் க்ெகாள்ளலாமா?	
	
தமிழர்கள்	மீதான	ெவ ப்பல்ல	அ .	
	
தமிழர்கள்	மீ 	தாக் தல்கைள	நிகழ்த்திய 	அரச	பைடக டன்	ேசர்ந்தி ந்த
சில	 ஸ்லிம்	நபர்கேள!	ெப ம்பான்ைமத்	தமிழர்களின்	ஆதரைவப்	ெபற்றி ந்த
லிகைளப்	ேபான் 	ெப ம்பான்ைம	 ஸ்லிம்கைளப்	பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்
இஸ்லாமிய	அைமப்ெப ம்	தமிழர்களின்	மீதான	தாக் தல்க க் க்
காரணமாக	இ க்கவில்ைல.	அரச	பைடக டன்	ேசர்ந் 	இயங்கிய	 ஸ்லிம்
நபர்களின்	தாக் தல்	அரசின்	தாக் தேல	என்ற	 ரிதேல	இஸ்லாமிய
ற்ேபாக்காளர்களிடமி ந் 	வ வான	கண்டனக்	 ரல்கள்	எழாததற்கான

காரணம்	என் 	நிைனக்கிேறன்.	
	
ஸ்லிம்களிற் ள் ம்	சாதிய	ஏற்றத்தாழ் கள்	உள்ளன	என் 	கிளம் ம்

விமர்சனங்கள்	சரியானைவதானா?	
	
இலங்ைகயில்	 ஸ்லிம்களிற் ள்	சாதிய	ஏற்றத்தாழ் கள்	உண்ெடன்பதில்	எனக்
உடன்பா ல்ைல.	ஆனால்	அதற் 	நிகராக	பிரேதசவாதம்	என்கிற	பிரிவிைன
இ க்கிற .	இலங்ைகயில்	 ஸ்லிம்கைளப்	ெபா த்தமட் ல்
பிரேதசவாதத்திற்கி க் ம்	வல்லைம	இலங்ைக	 ஸ்லிம்	ேதசியவாதத்திற்



இல்ைல.	
	
தமிழகப்	பைடப்பாளிகேளா 	உங்க க் 	ெந ங்கிய	ெதாடர் க ண் .
ஈழப்ேபாராட்டம்	 றித் ம்	வி தைலப்	 லிகள்	 றித் ம்		தமிழக	அறி த் ைறயில்
நில ம்	மதிப்பீ கைள	எவ்விதம்	நீங்கள்	மதிப்பி கிறீர்கள்?	
	
தமிழகப்	பைடப்பாளிக டனான	என 	ெதாடர் கள்	இலக்கியம்	சார்ந்த
மட் ேம.	தமிழக	அறி த் ைறயில்	வி தைலப்	 லிகள்	 றித் ம்	ஈழப்ேபாராட்டம்
றித் ம்	இ க்கக் ய	அரசியல்	ெதளி 	ெப ம்பா ம்	 லிகளால்	அல்ல
லிகள்	சார்பானவர்களால்	பரப் ச்	ெசய்யப்பட்ட .	ஆகேவ,	அ 	ஒ பக்கச்
சார்பான .	தமிழ்நாட் ன்	அரசியல்	ச ரங்கத்தில்	ஈழப்ேபாராட்டம்
நகர்த்தப்ப கின்ற	ஒ 	காய்.	
	
ஸ்லீம்கள்	மீ 	 லிகள்	இைழத்த	ெகா ைமகளிற்ெகல்லாம்	அவர்கள்	மனம்

வ ந்தி	மன்னிப் க்	ேகட் விட்டார்கள்,	 ஸ்லீம்	தைலவர்கைள	வன்னிக்
அைழத் ப்	ேபசினார்கள்	என்ெறா 	வாதம்	ெசால்லப்ப கிற ..	அைத	நீங்கள்
எப்ப 	எ த் க்ெகாள்கிறீர்கள்?	
	
லிகள்	மன்னிப் க்	ேகட்டார்கள்	என்ப 	உண்ைமதான்.	மனம்	வ ந்தி,	தவைற
உணர்ந் 	இதய ர்வமாக	அவர்கள்	அதைனச்	ெசய்யவில்ைல.	 ஸ்லிம்
தைலவர்கைள	வன்னிக் 	அைழத் ப்	ேபசிய ம்	மன்னிப் க்	ேகட்ட ெமல்லாம்
அப்ேபாதி ந்த	அரசியல்	 ழ்நிைலையத்	தற்காலிகமாகக்	ைகயா வதற்ேக!
சர்வேதச	மத்தியஸ்தத் டன்	இலங்ைக	அர ம்,	 லிக ம்	ேநர ப்
ேபச் வார்த்ைதயில்	ஈ பட் ந்த	த ணத்தில்	தாங்கள்	வரலாற்றில்	இைழத்த
தவ களிலி ந் 	தப்பிக்கின்ற	தந்திேராபாயமாகேவ	 லிகளின்	இவ்விரண்
ெசயல்கைள ம்	ேநாக்க	 ம்.	இவ்விரண் ம்	உண்ைமயானைவயாக,
இதய த்தியானைவயாக	இ ந்தி ந்தால்	மாவிலாறில்	ெதாடங்கிய	இ திக்கட்ட
த்தத்தின்ேபா 	 லிகள்,	 ர்	 ஸ்லிம்கைள	ஒட் ெமாத்தமாக	ெவளிேயற்றித்
ைடத்ெதறிந்த	சம்பவம்	நிகழ்ந்தி க்கா .	

	
அ த்கம	–	ேப வைள	ெகாைலக ம்	தாக் தல்க ம்	வரலாற்றில்	இனி ம்
ெதாட வதற்கான	வாய் க ள்ளன	எனக்	க கிறீர்களா?இந்தத்	தாக் தல்
ெவ மேன	‘ெபா பலேசனா’வின 	 ன்ென ப் 	மட் மல்ல,	இதற் ப்	பின்னால்
இலங்ைக	அரசின்	ைககள்	இ க்கின்றன	எனச்	ெசால்லப்ப ம்	க த் கள்
றித் ?	

	
அ த்கம	–	ேப வைள	தாக் தல்க ம்	ெகாைலக ம்	ஒ 	கட்டம்	(Episode)
நிைறேவறி	 ந்தி க்கிற	உணர்ைவேய	த கின்றன.	வரலாற்றில்	சி பான்ைமத்
தமிழர்க க் 	எதிரான	வன் ைறத்	தாக் தல்கள்



1956,1958,1977,1981,1983	காலப்ப திகளி ம்	அதன்	பின் 	 த்த	காலத்தில்
கிய	கால	இைடெவளிகளில்	ஏராளமாக ம்	2009-ல்	மிகப்ெபரிய

அவலங்களாக ம்	நிகழ்த்தப்பட் ள்ளன.	இ ேபான்ேற	 ஸ்லிம்க க் 	எதிரான
தாக் தல்க ம்	கட்டம்	கட்டமாக	நிகழ்த்தப்படலாம்.	
	
‘ெபா பலேசனா’	ஒ 	ெகாந் ராத் 	அைமப் ,	வழங் நர்	ேவ 	என்ற	 ரிதேல
இலங்ைக	 த்திஜீவிகள்	மத்தியில்	நில கின்ற .	அ 	இலங்ைக	அரசின்	ைகயாக
இ க்கலாம்,	இல்லாம ம்	இ க்கலாம்.	ெவளிநாட் 	சக்திகளின்
ெசல்வாக்காக ம்	இ க்கலாம்.	வன் ைறையத்	த க்கத்	தவறிய ,	சட்ட
ஒ ங்ைகப்	ேபணாத 	என்ற	அ ப்பைடயில்	 தல்	 ற்றவாளி	அரேச	என்ப
நி பணத்திற் ரிய .	1983-ல்	நிகழ்ந்த	இன	வன்ெசயல்களிற் க்	காரணியாக
ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தன	அரசாங்கம்	இ ந்த 	என்கின்ற	பழி	வரலாற் க்	கைறயாக
இன் வைரக் ம்	எப்ப 	அழியா ள்ளேதா,	அேதேபால	மகிந்த	ராஜபக்ச	அர ம்
கைறகள்	நிரம்பிய	வரலாற்ைறேய	விட் ச்	ெசல் ம்.	
	
பிரான்ஸிேல	இஸ்லாமியப்	ெபண்கள்	 கத்திைர	அணிவ
சட்டவிேராதமாக்கப்பட்டைதத்	ெதாடர்ந் 	இங்ேக	இ ேவ 	க த் களி ந்தன.
மதப்	பண்பாண் ல்	ைகைவக்கக்	 டா 	என்ப 	ஒ 	க த் .	 கத்திைர	என்ப
மதப்	பண்பா 	அல்ல,	அ 	ஆண்களால்	ெபண்கள்மீ 	திணிக்கப்பட்ட
ஒ க் ைற,	 கத்திைர	ெபண்ணின்	ேதர் 	கிைடயா 	என் ெமா 	க த் ம்
ெசால்லப்பட்ட .	 கத்திைர	இஸ்லாமியப்	ெபண்ணிற் 	ேதர்வா	அல்ல
திணிப்பா?	
	
கத்திைர	திணிப் 	மட் ம்தான்,	அ 	மதப்பண்பா 	என் 	ெசால்லப்பட்டா ம்
ட.	 கத்திைரத்	திணிப் 	வஹாபிஸத்தின்	ெகாள்ைககளில்	ஒன் .	அ 	ஆண்

அடக் ைறயின்	அைடயாளம்.	
	
மிகக்	 ைறந்தள 	 ஸ்லிம்கள்	வா ம்	இலங்ைகயிலி ந் 	தமிழ்	ெமாழியில்
எ ம்	ஏராளமான	 ஸ்லீம்	எ த்தாளர்கள்	ேதான்றியி க்கிறார்கள்.	ஆனால்
எண்ணிக்ைகயில்	அதிகள 	 ஸ்லிம்கள்	வா ம்	தமிழகத்திலி ந் 	மிகச்	சில
எ த்தாளர்கேள	ேதான்றியி க்கிறார்கள்.	சமகாலத் 	ெபண்	எ த் கைள
எ த் க்ெகாண்டால்	நீங்கள்,	அனார்	,ெபண்ணியா,	பஹிமா	ஜகான்	என	நிைறயப்
ேபர்	எ கிறீர்கள்.	தமிழகத்திேலா	சல்மா	மட் ம்தான்	எ கிறார்.	இதற்கான
ச கவியல்	காரணங்கள்	எ வாகயி க் ம்	எனக்	க கிறீர்கள்?	
	
கல்வி	பிரதானமான	காரணமாக	இ க்கலாம்.	தமிழ்	நாட் ல்	ெபண்	கல்வி	 றித்த
விழிப் ணர் 	ஏற்ப வதற் 	 ன்பாகேவ	இலங்ைகயில்	ெபண்கள்	கல்வியில்
ஆழக்	கால்	பதித்தவர்களாக	இ ந்தார்கள்.	 ைறந்தபட்சம்	அ ப்பைடக்
கல்விையப்	ெப கின்ற	உரிைமைய,	 லகங்கைளப்	பயன்ப த் கின்ற



தந்திரங்கைளப்	ெபற்றி ந்தார்கள்.	ஆனால்	இதைன	 க்காரணியாக	ஏற்க
யவில்ைல.	 த்தம்	ஒ 	காரணமாக	இ க்கலாம்.	இலங்ைக	 வ ேம	 த்தப்

பிரேதசமாக	இ ந்த ,	ெபண்கள்	 த்தத்தின்	பங்காளர்களாக ம்
பார்ைவயாளர்களாக ம்	இ ந்தார்கள்	என்கிற	பாரிய	அ பவ	ெவளி ம்
தாக்க மாக	இ க்கலாம்.	 த்தப்	பிரேதசத்திலி ந் 	ெவளிவ கின்ற
ெபண்களின்	பைடப் கள்	என்ற	எதிர்பார்ப் 	வாசகர்கைள	அதிகமாக்கி
பைடப்பாளிகைளத்	 ண் யதன்	விைளவாக ம்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	இந்த
ஊகங்கள்	எல்ேலா க் ம்	ெபா ந்தக்	 ய மில்ைல.	ஒவ்ெவா வ க் மான
அ பவங்கள்	பிரத்திேயகமானைவ.	எனி ம்,	ெபா வானைவயாக	இவற்ைறக்
ெகாள்ள	 ம்.	
	
ெதற் ப்	ப தி	 ஸ்லிம்களில்	ஒ 	ப தியினரின்	வீட் 	ெமாழி	தமிழிலி ந்
சிங்களமாக	மாறிக்ெகாண் க்கிற 	எனச்	ெசய்திகள்	கிைடக்கின்றன.	இ
எந்தளவிற் 	உண்ைம?	
	
பள்ளிவாச க் ள்	சிங்களம்	ேப வ 	ஹராம்	என் 	ெதற் 	 ஸ்லிம்கள்	க திய
ஒ 	காலமி ந்த .	இன் 	இந்த	நிைலயில்	மாற்றம்	ஏற்பட் 	வ வதற் 	பல
காரணங்கள்	உள்ளன.	வடக் 	–	கிழக்கிற் 	ெவளிேய	தமிழ்	ெமாழி	வழி	சிறந்த
பாடசாைலகள்	இல்ைல.	வடக் 	–	கிழக்கில்	தமிழ்	ெமாழி	வழிப்	பாடசாைலகள்
சிறப்பாக	உள்ள டன்	அங் 	உத்திேயாக ர்வ	ெமாழியாக ம்	தமிழ்	உள்ள .
ஆனால்	ெதற் 	 ஸ்லிம்கள்	அரச	க மங்கள்	அைனத்ைத ம்	சிங்கள
ெமாழியிேலேய	ெசய்ய	ேவண் யி ப்ப டன்,	சிங்களத்திேலேய	பணியாற்ற
ேவண் யவர்களாக ம்	இ க்கிறார்கள்.	இைவேபாக	சிங்களத்தில்	கற்ப 	சிறந்த
கல்வித்	ேதர்ச்சிக் 	அவசியமானெதன	ப த்த	மற் ம்	வசதிபைடத்த	 ஸ்லிம்கள்
நிைனக்கின்ற	மனப்பாங் ம்	ஒ 	காரணெமன் 	ெசால்லலாம்.	
	
தமிழகத்ைதப்	ெபா த்தளவில்	 ஸ்லிம்கள்	தங்கைளத்	தமிழர்களாகேவ
க திக்ெகாள்கிறார்கள்,	ஆனால்	இலங்ைகயில்	 ஸ்லிம்கள்	தங்கைளத்	தனி
இனமாக	நி த்திக்ெகாண் க்கிறார்கள்.	இந்த	ேவ பாட் ற்கான	அ ப்பைடக்
காரணங்களாக	எவற்ைறக்	க கிறீர்கள்?	
	
தமிழக	 ஸ்லிம்கைள ம்	இலங்ைக	 ஸ்லிம்கைள ம்	ெபா த்திப்	பார்ப்பேத
ஒ வித	 ரண்	அரசியல்	ேநாக் 	என்பேத	என 	அபிப்பிராயம்.	
	
அரசியல்,	கலாசாரம்	ஆகிய	இ 	ெப ங்	 கள்	இலங்ைக	 ஸ்லிம்கைள ம்
தமிழக	 ஸ்லிம்கைள ம்	ேவ ப த்தப்	ேபா மான .	 தலாவதாக,	இலங்ைக
ஸ்லிம்கைளப்	ேபான் 	தமிழக	 ஸ்லிம்கள்	சக	இனத்தின்	பாசிச

சக்திெயான்றின்	அடக் ைறக் ம்	இன	அழிப் க் ம்	ஆளாகியவர்களில்ைல.
லிகளின்	தனி	ஈழக்	ேகாரிக்ைக ம்,	ஜனநாயக	விேராதப்	ேபாராட்ட ம்,



ஸ்லிம்கைள	இலக் ைவத் 	அழித்த ேம	 ஸ்லிம்கள்	அைடயாள	அரசியல்
ெசய்ய ம்,	தங்கைளத்	தனி	இனமாக	நி த்திக்	ெகாள்ள ம்	காரணங்களாகின.	
	
கலாசாரம்,	இரண்டாவ .	தமிழக	 ஸ்லிம்களின்	கலாசாரம்	இந் 	ச கத்தின்
நீட்சியாகப்	பார்க்கக் ய .	இலங்ைக	 ஸ்லிம்களின்	கலாசார ம்	இந் 	மற் ம்
ெபௗத்தர்களின்	வாழ்விய டன்	கலந்ததாக	இ ந்தேபா ம்	இஸ்லாமியர்க க்ேக
உரிய	தனித் வமான	நாகரீகமாக	அ 	ேமம்ப த்தப்பட் ள்ள .	உதாரணத்திற் ,
தமிழகத் 	 ஸ்லிம்	ெபண்கைளப்	ேபான் 	இலங்ைக	 ஸ்லிம்	ெபண்கள்
ந்தலில்	 க்கைளச்	 வதில்ைல.	 க்கள்	 வ 	இஸ்லாமியக்	கலாசாரம்

இல்ைல.	இ ேபான் 	உைட,	அலங்காரம்,	தி மணச்	சடங் கள்	ேபான்ற	கலாசாரம்
ெசல்வாக் ச்	ெச த் கின்ற	பல	உதாரணங்கைளச்	ெசால்லலாம்.	
	
‘உம்மத்‘	நாவைல	எ த	உங்களிற் 	உந் தலாக	இ ந்த 	எ ?	
	
என் ைடய	அ பவ ம்	அறிந்த	உண்ைமக ம்.	
	
ேநர்காணலின்	நிைறவாக	ஏதாவ 	ெசால்ல	வி ம் கிறீர்களா?	
	
ெசால்ல	நிைறய	உள்ள .	இ வைரக் ம்	ேகள்விக க் 	மட் ேம	பதில்	தந்த
என்ைன	இந்தக்	ேகள்வி	ேபசத்	 ண் கிற .	
	
ெபண்	பைடப்பாளிகைள	மதிக்க ம்,	 ைறந்தபட்சம்	ஏற் க்ெகாள்ள ம்
ம க்கின்ற	ஆணாதிக்கம்	 றித்த	விவாதங்கள்	 க்கியத் வம்	ெபற் ம்,	ெபண்
பைடப்பாளிகள்	 ட்டாக	இைணந் 	ெசயற்படக் ய மான	ஆேராக்கியமான
ழல்	உ வாகிவ கிற .	

	
ெபண்	பைடப்பாளிகைளப்	ெபண்	என்பதற்காகேவ	அவமரியாைத	ெசய்கின்ற
றக்கணிக்கின்ற	நிைல	தமிழகத்தில்	மட் மல்ல	ஈழத்தி ம்	உள்ள .	ஆனால்
தமிழகத்தில்	இ ப்ப 	ேபால	ெபண்	பைடப்பாளிகளின்	ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட
ட் ச்	ெசயற்பா கள்	ஈழத்தில்	இல்ைல.	ஈழத் ப்	ெபண்	பைடப்பாளிகள்

தங்க க் 	ேந ம்	அவமானங்கைளத்	தன்னந்தனியாகேவ	எதிர்ெகாள்ள
ேவண் ள்ள .	
	
எ த் ப்	பயணத்ைத	நம்பிக்ைகயிலி ந் 	ெதாடங்கியவள்	என்ற	வைகயில்
எவ்வளேவா	ெசால்லத்	ேதான் கின்ற .	யாரி ைடய	சிபாரி ம்	அறி க ம்
இல்லாத,	ஈழத் க் 	ெவளிேய	ஒ வ ம்	அறிந்தி க்க	 யாத,	எந்தெவா
இலக்கிய	சஞ்சிைககளி ம்	எ திப்	பரிச்சயமற்ற		என 	கவிைதகைள	2011-ல்
நம்பிக்ைக டேன	‘காலச் வ ’	பதிப்பகத்திற் 	அ ப்பிைவத்ேதன்.	காலச் வ
இதழின்	சந்தாதாரேரா	ெதாடர்	வாசகிேயா ட	இல்ைல	நான்.	‘சிற 	 ைளத்த



ெபண்’	கவிைதத்	ெதா தி	ஸர்மிளா	ெஸய்யித்	ெபண்	என்பதற்காக	அல்ல,
இவள 	கவிைதக க்காேவ	பிர ரத்திற் த்	ேதர்வான .	கவிைத	 ல்
ெவளியீட் க் ப்	பின்னர்	வாழ்த்தியவர்கைள	விட ம்	காலச் வ 	பதிப்பகத்திற்
யார்	சிபாரி 	ெசய்தார்கள்	என் 	ேகட்டவர்கேள	அதிகம்.	சிலர்	எனக் த்
ெதரியாமேல	தான்தான்	சிபாரி 	ெசய்ேதன்	என்பதாக ம்	 றியி ந்தார்கள்.
இப்ப யான	நிகழ்ச்சிகள்	பைடப் லக	அரசியல்	 றித் 	ெமல்லத்	ெதரிந்
ெகாள்ளச்	ெசய்த .	இந்த	அறிதல்	ஒ வித	எச்சரிக்ைக ணர் டன்	ெகாஞ்சம்
விலகி	இ க்கச்	ெசய் ள்ளேபா ம்;	ஆழமான	வாசிப் ம்,	விமர்சனப்	பார்ைவ ம்,
ெபண்	என்பதற்காக	அல்லாமல்	ஏற்க ம்	நிராகரிக்க மானவர்களிடம்
ெந ங்கியி ப்பதிலி ந் 	என்ைனத்	த க்கவில்ைல.	இந்த	நம்பிக்ைகேயா 	மிக
உ தியாகத்	ெதளிவாக	எ த்தி ம்	எதிர்காலப்	பயணத்தி ம்	இன் ம்
இன் மாக	நம்பிக்ைககைள	வளர்க்கிேறன்.	காலம்	கடந் ம்	எ த் கள்	ஊடாகப்
ேபசேவ	வி ம் கிேறன்.	
***
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��ன்	தமிழகத்தின்	பனங்ெகாட்டான்	விைள	கிராமத்தில்	23-	11-1969-ல்	பிறந்த
லஷ்மி	மணிவண்ணன்	ெவளிவந் ெகாண் க் ம்	வலிய	இலக்கியச்	சிற்றிதழ்
‘சிேலட்’ ன 	ஆசிரியர்.	 ைனகைத,	கவிைத,	பத்தி	எ த் கள்,	அரசியல்
கட் ைரகள்,	களச்	ெசயற்பா கள்	எனப்	பல்ேவ 	தளங்களில்	ஓய்வின்றித்
ெதாடர்ச்சியாக	இயங்கிவ பவர்.	‘ ந்தர	ராமசாமியில்லாவிட்டால்	என்	எ த் ம்
பயண ம்	வாழ் ம்	இத்திைசயிலி ந்தி க்கா ’	என	அறிவிக் ம்	லஷ்மி
மணிவண்ணன்	இலக்கிய	ெவளியில்	நடத் ம்	பயணம்	தீவிர ம்	அர்ப்பணிப் ம்
ெகாண்ட .	
	
ஓம்	சக்தி	ஓம்	பராசக்தி,	ெவள்ைளப்பல்லி	விவகாரம்,	36	A	பள்ளம்,	அப்பாவின்
வீட் ல்	நீர்	பாய்ந் 	ெசல் ம்	 ற் ப் றங்களிெலல்லாம்	ெச கள்	நிற் ம்,
வீரலட் மி,	எதிர்ப் கள்	மைறந் 	ேதான் ம்	இடம்,	சித்திரக் டம்,
ழந்ைதக க் 	சாத்தான்	ெபரியவர்க க் 	கட ள்,	சங்க க் க்	கதவற்ற

வீ ,அப்பாைவப்	 னிதப்ப த் தல்	ஆகியைவ	லஷ்மி	மணிவண்ணன 	 ல்கள்.	
	
இந்ேநர்காணல்	மின்னஞ்சல்	வழிேய	நிகழ்த்தப்பட்ட .	
	
–	����������
12.	01.2016	
***	
	
�ன 	சி வயதிேலேய	அம்மா	தவறி	விட்டார்.எனக் 	நான் 	அல்ல 	ஐந்
வயதி க் ம்.	சாத் ரில்	உயர்நிைலப்	பள்ளியில்	அம்மா	தமிழாசிரிையயாகப்
பணி ரிந் 	ெகாண் ந்தார்.	அப்பா	அப்ேபா 	அ கில்	ந வப்பட் யில்
தமிழாசிரியர்.	அம்மா	என்ைனப்	பற்றிக்	கவைல	ெகாண்டவராகேவ	என்	மனதில்
சித்திரமாகி	இ க்கிறார்	.உறவினர்க ம்	அவ்வாேறதான்	ெசால்கிறார்கள்.	
	



யாேர ம்	கவைலயின்	பனிக்கட் 	ேபான்ற	தன்ைமைய	ெவளிப்ப த் ம்ேபா
இன் வைரயில்	அம்மாவின்	மரணம்	அளித்த	கசப் ணர்ச்சிேய	மனதில்
ேமேலாங் ம்.அதைன	ேவகமாகக்	கடக்க	 யல்ேவன்.	அவர 	ெதா ணர்ச்சி
எப்ேபா ம்	என்னிடம்	உண் .	அ 	என்ன	என்ப 	ெதரி ம்.	அ 	எப்ேபா ம்
என் டன்	பயணப்பட் க்	ெகாண்ேடயி க்கிற .	என்	உள்ளக்கிடக்ைகயில்
அகத்தின்	எல்ைலயாக	மி ங் வ 	அந்த	ெதா ணர்ச்சியின்	ைதலம்தான்	.
அதன்	ரீங்கார ம்	மண ம்தான்	எனக் 	மனப்பதிவின்	ெதாடக்கம்.எனக் ப்	ேபய்
பி த்தி ப்பதாகக்	க த	இட ண்ெடனில்	அதற் க்	காரணமா ம்	ரீங்காரம .
அவர 	சில	ைகெய த் ப்	பிரதிகள்	பலகாலம்	என்னிடம்	இ ந்தன.அவர்	எ திய
கட் ைரகள்	அைவ.	
	
என 	சி வய 	என்பைத,	சி 	நகரத்திலி ந் 	கிராமம்	ேநாக்கித்	தி ம் தல்
என	அர்த்தம்	ெசய்யலாம்.	சாத் ரிலி ந் 	ெதாடங்கி	என 	ெசாந்தக்
கிராமமான	பனங்ெகாட்டான்	விைள	ேநாக்கிக்	கிைள	பிரிந் 	ெசல் ம்	பாைத
அ .	அம்மா டன்	இைணந் 	ெசன்ற	இர 	ேநர	ரயில்	பயணங்கள்,	இரவின்
மரண	மி ங்கல்	ஒளி	,சாத் க் 	வாசைன	நிரம்பிய	ேப ந்
நிைலயங்கள்,ெவள்ைள	நிற	அ மினியப்	ேப ந் கள்,	இப்ப யாகக்	கிராமத்தில்
ைழ ம்	ெபன்ஸ்	ேப ந் ,அைவ	கடக் ம்	இ பக்க ம்	ேவலிகள்	உயர்ந்த
ஞ்சாைலகள்,எசைலகள்,கள்ளிகள்	 த் க்	 ங் ம்	கிராமம்.	

கடற்கைரைய	ஒட் 	உள்ளி ந்த	கிராமம்	அ .	மீன்	பாரங்கைள	ஏற்றிச்	ெசல் ம்
பனி	லாரிகள்	ஊரின்	 ஞ்சாைலயில்	தினம்	இரண் 	 ைற	ெசல் ம்.	ஒளி
ைறந்த	மின்சார	விளக் கள்	ெகாண்ட	நா 	கட் 	வீ .	நிைறய	மரணங்கைளக்

கண்ட	வீ 	அ .	இைட	மரணங்கள்.என் ைடய	அப்ைபயாைவத்	தவிர்த் ப்	பிறர்
எல்ேலாரிட ம்	கண்களில்	பா காப்பின்ைமயின்	நிழல்	உண் .	
	
என்	அப்ைபயா	ேஜாதிடத்தில்	நி ணர்.	எங்கள்	 ற் 	வட்டாரம்	 க்க	பிறந்த
ழந்ைதக க் 	அந்தத்	தைல ைறயில்	பிறப் க்	 றிப் 	எ திக்	ெகா த்தவர்

அவராகத்தான்	இ க் ம்	.	வில்லிைசக்	கைலஞராய்	இ ந் 	பின்னாட்களில்
ைகவிட்டவர்.	அப்பம்ைம	சீதா	ெலட் மி	ைவ ண்டசாமியின்	 ம்பத்தில்
பிறந்தவர்.	
	
ஊரிேலேய	ெபரிய	 ம்பம்	நாங்கள்தான்.	நில லங்கள்,நஞ்ைசகள்,மா கள்	எனச்
ெசல்வாக்கான	 ம்பம்.இப்ேபா ம்	எங்க ைடய	 ம்பத்தின்	ெபயைரச்
ெசான்னால்	 ற் வட்டாரத்தி ள்ள	பைழய	ஆட்க க் த்	ெதரி ம்.	
	
ஆனால்	எனக் 	இளம்வய 	மிக ம்	கசப் மிக்கதாக	ஒ 	 ற ம்,கிராமிய
தன்ைமயின்	மயக்கம்	மற்ெறா 	 றமாக ம்	நிைனவில்	உள்ள .	
	
நாங்கள்	சி வயதில்	 ழந்ைதகளாக	நீதியின்ைமயின்	 ன்பாகக்	கிடந்ேதாம்.



இந்த	நீதியின்ைம	இல்லாைமயில்	இ ந் 	உ வாகவில்ைல.எல்லாேம	இ ந்த .
அம்மா	தவறியதா ம்	உ வான .	எல்லாேம	இ க் ம்	ஓரிடத்தில்	ஏன்	அநீதி
நிகழேவண் ம்?	பாைன	நிைறயச்	ேசாறி க் ம்	ஆனால்	நாங்கள்	‘அலந் ’
கிடப்ேபாம்.	இ 	ஏன்	என	இன் வைரயில்	எனக் 	விளங்கவில்ைல.	இ க்கிற
இடத்தில்	நாங்கள்	 ைறபட் க்	கிடந்ேதாம்.	இதற் க்	 ம்பத்தில்	உள்ள	யாேரா
ஓரி வைரக்	 ைறப்படவில்ைல.	அதற் ப்	ெபா ப்பாளிகளாக	அவர்கைள	மட் ம்
ைககாட் தல்	ெபா ப்பற்ற .	இ 	ஒ 	விேநாதமான	நீதியின்ைம.	இதைன
எல்ேலா ம்	சில	 ப் க டன்	ஏற் க்ெகாள்ளப்	பழகியி ந்தார்கள்.
அதிகாரம்	ெபற்ற 	எ ேவா	அ 	ெசய்வெதல்லாவற்ைற ம்	ஏற் க்	ெகாள் ம்
பாங் .	இந்தியாவில்	நான்	பார்ப்ப ம்	இதைனத்தான்.	இங்ேக	எ ம்
இல்லாமேலா,	பற்றாக் ைறயாக	இ பதாகேவா	நான்	க தவில்ைல.	மிகப்	ெபரிய
அநீதியின்	 ன்பாக	எல்லாம்	நி த்தப்பட் க்கின்றன	என்ேற	நிைனக்கிேறன்.	
	
���������	�����	�������	������	�����������
�����������	������	����������	���������?	
	
ெவளிப த்தாமல்	நாம்	வாழ	 யா 	என்பைத	என 	சி வய 	நிைறயப்	பாடம்
நடத்திவிட்ட .	பசிக்கிற 	என் 	ெபா வில்	ெசால்லி	விடேவண் ம்.
இல்ைலெயனில்	ேசா 	கிைடக்கா .	எனக் த்	தீங்கிைழக்கிறார்கள்	எனக்	கத்தி
விடேவண் ம்.	ெபா த் க்	ெகாண் ந்தால்	ேசா 	கிைடக்கா .	தீைம
அகலா .	நான்	என 	 ழந்ைதக க் க்	 கின்ற	ஒேரெயா 	அறி ைர
நீங்கள்	உங்கள்	வலிையேயா,	 ன்பத்ைதேயா	ெசால்லிவி ங்கள்	ெபா த் க்
ெகாள்ளாதீர்கள்	என்ப 	மட் ம்தான்.	
சி வய 	அநீதிக க் ம்	எங்கள்	மீ 	நிகழ்த்தப்பட்ட
தீைமக க் ம்,வன் ைறக க் ம்	எதிராக	 தன்	 தலாக	நாட் றிப் 	எ தத்
ெதாடங்கிேனன்.	ஒ ேவைள	நான்	இறந் 	ேபானால்	அந்த	தீைமக் க்
காரணமானவர்கள்	தண் க்கப்பட	ேவண் ம்	என்ப 	மட் ேம	அந்த
நாட் றிப் களின்	நன்ேனாக்கம்.	ேவெறான் மில்ைல.	
	
பிறிெதா 	 ழந்ைதக் க்	 ம்பத்திேலேய	கிைடக்கின்ற	விைளயாட் ப்
ெபா ட்கள்,	பிரத்திேயாகப்	பதார்த்தங்கள்,	 த் ணிகள்,	சிறப் கள்
எங்க க் க்	கிைடக்கா .	
நல்ல	மீன்	வீட் ல்	வாங்கக்	 டா 	என	நிைனப்ேபன்.	ெநய்	மீன்க ம்,விள
மீன்க ம்	வாங்கப்ப ம்	நாட்கள்	பிற க் ரியைவ	என்பைத	அறிேவாம்.அன்
எங்க க் த்	தைலேயா	ெசள்ேளா	மிஞ் ம்.	நல்ல	மீன்	வாங்கினால்	அைவ	எங்கள்
வயிற் க் 	வரா .	மலிவான	மீன்கள்	வாங்கப்ப ம்	நாட்களில்	மட் ேம	ெசழிக்கச்
சாப்பி ேவாம்.	
	
மிக ம்	மனத்	ெதாந்தர க க் 	ஆட்ப த்தப்பட்ட	 ழந்ைதயாகேவ	வளர்ந்ேதன்.



அம்மா	இ ந்தவைரயில்	அதீத	 க்கியத் வம்	ெகாண்ட	 ழந்ைத,	அவள்
தவறிய 	ெதாடங்கி	அ பவித்த	அநீதிகள்…	இைவ	இரண் ேம	காரணங்கள்.
இப்ப 	நாட் றிப்பிலி ந்ேத	எ த் க் ள்	 ைழந்ேதன்.	
	
�������	������	�����������	���
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அவர்	இல்ைலயானால்	நீங்கள்	கா கிற	இப்ேபாைதய	‘நான்’	இல்ைல.	தினசரிப்
பத்திரிைகச்	ெசய்தி	வாசிப்பவர்கள்	மத்தியில்	ஒ ேவைள	ேவேறா விதத்தில்
கழைடந்தி ப்ேபன்..ஒ 	ெகாைலகாரனாகேவா,வழிப்பறிகாரனாகேவா.	
	
அப்பாைவ	ெவட் க்	ெகாைல	ெசய் 	வி வ 	எ ம்	ேநாக்கம்	 ர்ைமப்பட் த்
திரிந்த	காலத்தில்தான்	நான்	 ந்தர	ராமசாமிையச்	சந்திக்கத்	ெதாடங்கிேனன்.
அதற் 	 ன்னேர	ேகாணங்கியிடம்	பழக்கம்	ஏற்பட் விட்ட .	என்ைனச்	 ந்தர
ராமசாமிைய	ேபாய்ப்	பார்க்கச்	ெசான்னவர்	ேகாணங்கிதான்.	நான்	ெசால்வ
ெதாண் ா களின்	ெதாடக்ககாலம்.	அதிலி ந் 	எட் 	வ ட	காலங்கள்
ெந ங்கிய	நட் .	அவ ைடய	நற்பண் களின்	கால்ப திேய ம்	மனதில்	உைறக்கப்
பழகிய	காலங்கள்	அைவ.	
	
அவர்	என்	வாழ்வின்	மிக ம்	மதிப் 	மிக்க	நிைன .அவைரப்	பற்றிய	 ல்	ஒன்ைற
எ கின்ற	வாய்ப்ைபக்	காலம்	வழங் ெமனில்	பகிரப்	பல	விஷயங்கள்	உள்ளன.
அ ர்வமான	பறைவகள்	காணாமற்	ேபாய்வி வைதப்	ேபால	அவர்	காணாமற்
ேபாய்விட்டார்.	அவர்	மரணத்தின்ேபா 	தீவிரமான	மனச்சிைத க் 	உள்ளாேனன்.
அவ்வள க் க்	கலங்க த்த	பிறிெதா 	மைறதல்	என்னிடம்	இல்ைல.	
	
அவர 	இலக்கியப்	ெப மதி	என்ப 	 .ஆர்.அனந்த ர்த்தி	,பாதல்
சர்க்கார்,ேபராசிரியர்	ராமா ஜம்	ஆகிேயாைரக்	காட் ம்	சிறப் மிக்க .	அவர்
நவீன	காலத்தின்	சாரம்.	இலக்கிய	இயக்கம்.	
	
தமிழ்ச்	ச கம்	அவர்மீ 	ெகாண் ந்த	பராதிகள்	அைனத் ேம	ெவ ம்
அற்பத்தனமான	அவ கேள	அன்றி	ெபா ட்ப த் ம்ப யானைவ	அல்ல.
இன் ம்	என்னிடம்	அவரிடம்	சாதி,	மத	 ேவஷங்கள்	இ ந்தனவா	எனக்
ேகட்பவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	இைவ	அகன்றால்தான்	ஒ வைரப்	பைடப்பாளி	என
ஒத் க்	ெகாள்ேவன்	என் ம்	நிைல	ஏ ேம	என்னிடம்	கிைடயா .	மட் மல்லாமல்
இந்த	ேகள்விகைளச்	 மந்தைலவ தான்	ேகாளாேற.	 ந்தர	ராமசாமி
இதற்ெகல்லாம்	சிறி ம்	ெபா த்தமற்றவர்.	அவரின்	மனப்பரப்பிற் ள்ேளேய
இவற்றிற் 	ஏ ம்	ேவைல	ெகா க்காதி ந்தவர்.இத்தைகய	விசாரைணகளில்



சங்கடப்பட் 	ெநளிபவர்.	அக்கைறப்படாதி ந்தவர்.	
	
உரிைமகளின்	ெபா ட் 	எல்ேலா ம்	சமமாகப்	பாவிக்கப்ப தல்	ேவண் ம்	என்பதில்
அவரிடம்	எத்தைகய	சமரச ம்	கிைடயா .அவர்	ஆகச்	சிறந்த
ற்ேபாக் .ஆனால்	அவைர	 ற்ேபாக் 	என	யா க் ம்	அைடயாளம்	காணத்

ெதரியவில்ைல.	
	
������	���������	�����������	��	�������
����������	����	������	��������������	������
��	���������������.	������	�����	����
��������������������	����?	
அவேர	எப்ப 	அவ க்கான	தைடைய	உ வாக் வார்?	 ற்ேபாக்காளர்கள்
தன்ைனத்	ெதரிந் ெகாள்ளத்	தவ கிறார்கள்	என்கின்ற	ஆதங்கம்	அவ ைடய
உைரநைடகள்	 வதி ேம	பா ெபா ளாக	இ க்கிற .	பல	எ த்தாளர்கள்
ற்ேபாக் க்	கம்பனிகைளப்	ெபா ட்ப த் வேத	இல்ைல.	ெபா ட்ப த்திய

ஒ சில	தமிழ்	எ த்தாளர்களில்	அவ ம்	ஒ வர்.	 ற்ேபாக்கிகள்	க த்
நிைலப்பா கைளத்	தாண் 	வர	இயலாதவர்களாக	இ ப்பதற்காக	அவர்	அவர
உைரநைடகளிேலேய	நிைறயக்	கவைலைய	ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார்.	
	
��������	��.��:	���	�����������	������
������������������?	
	
இன் 	எனக் 	அ 	 க்கியமான	நாவலாகப்	படவில்ைல.அவ ைடய
சி கைதகள்	காலம்	கடந் 	வா ம்	திறன்	பைடத்தைவ.	அவர
ட்ப ம்,அழ ணர்ச்சி ம்	சி கைதகளில்	மட் ேம	உள்ளன.	‘ ளியமரத்தின்

கைத’ைய	அவர 	நீளமான	சி கைத	என் 	ெசால்லலாம்.கவிைதகைளப்
ெபா த்தவைரயில்	‘பின்	திண்ைணக்	காட்சி’,	‘ஆளற்ற	ெலவல்	கிராசிங்கில்’	,
‘ 	பல்லக் ’	இன் ம்	இைவ	ேபான்ற	ஒன்றிரண் 	கவிைதகளில்	ஆைச டன்
யற்சி	ெசய் 	பார்த்தி க்கிறாேர	அல்லாமல்,	இப்ேபா 	மீண் ம்	வாசிக்ைகயில்

கவிைதகளில்	அவர்	எ தியைவ	மிகச்	சிறந்த
அறி ைரகளாக ம்,அபிப்பிராயங்களாக ம்	சரிந் 	கிடக்கின்றன.	உைரநைடயில்
ேதர்ந்த	நி ணர்.	ஸ்ைடலிஸ்ட்	.	சி கைதகேள	அவர 	ஆன்மா.	
	
ேஜ.ேஜ	சில	 றிப் கள்	நாவல்	தமிழில்	ஒ 	வாசக க் ப்	 திய	திறப்பாக	அைமய

ம்.	நவீனத்தின்	மீதான	திறப்பாக.	தமிழ்	நவீனத் வம்	ெபற்ற	ஒ
ைமயான	வ வம்	அல்ல 	வ வ	தற்ேசாதைன	அந்த	நாவல்	என்

ெசால்லலாம்.	இன் 	உங்க ைடய	‘ெகாரில்லா’,’BOX’	உட்பட	இந்த	வ வப்
பரிேசாதைனக் த்	ெதாடர்ச்சி	இ க்கிற .	இதற் 	 க்	காரணம்	 ந்தர
ராமசாமிதான்	என் 	ெசால்ல	 யா .	ந லனில்	இ 	ேதான் கிற ,	 ராவிடம்



ைம	ெப கிற .	என்றா ம்	நவீன	காலகட்டத்திற் ப்	பிற்பா 	ேஜ.ேஜ	சில
றிப் கள்	நாவலின்	உள்ளடக்கம்	அ ப் ட் வதாக	மாறி	விட்ட .	அ

ஒ வைகயான	நா.	பார்த்தசாரதி	வைகயறா	நாவல்தான்.	
	
ஒ 	காலகட்டத்தில்	ேதான் ம்	பைடப் 	பிறிெதா 	காலத்தி ம்	ெசல்வாக் ப்	ெபற
இயலாமற்ேபா ெமனில்,	அர்த்தம்	ெபறத்	தைடயாக	இ க் ெமனில்	அதில்
ஆழப்ெபா ம்	அகப்ெபா ம்	இல்ைலெயன்ேற	அர்த்தம்.	நவீன	காலத்திேலேய
உ வான	அப்ேபா 	மதிக்கத்	தவறிய	எம்.வி	.ெவங்கட்ராமின்	‘நித்திய	கன்னி’,
‘கா கள்’	ேபான்ற	பைடப் கள்	மீண் ம்	மி ங் கின்றன.	லா.ச.ரா	நவீன
காலத்தின்	 றக்கணிப்ைப ம்	தாண் 	நவீன	காலத்தின்	பிந்ைதய	நிைலயில்
னர்ெஜன்மம்	ெப வைத ம்	கவனிக்க	ேவண் ம்	.	
	
�������	��������	���	����������	������	������
������������������	�����	��������	�������
����������	���������	����������	�������
�������������	���������������?	
	
விக்கிரமாதித்தன்	நம்பியின்	ேபாக் ம்	என்ேபாக் ம்	ேவ 	ேவ .	
	
அவர்	என்	மதிப்பிற் ரிய	கவிஞர்.	ஏற்கனேவ	உ வான	நிைலகைள
ெபா ெவளியில்	ைவத் 	அவர்	 கில்	உரிந்தி க்கிறார்	.	சகல	க த்
நிைலகைள ம்	 கத்தில்	காறி	உமிழ்ந்தி க்கிறார்.	நிர்வாணத்திற்
உட்ப த்தியி க்கிறார்	.	அ ேவ	அவர்	ெவளிப்பைடயாக	அைடந்த	நிர்வாண ம்.
அதைன	மைறக்க	அவர்	ேமற்ெகாண்ட	ஒ 	 யற்சி ம்	ைக டவில்ைல.	நரபலி
ெமாழி	விைளயாட் 	எ த் க்	ெகாண்ட	நரபலி	அவர்.	சகலத்ைத ம்
கைலத் ப்ேபாட் க்கிறார்.	ெபா க்	க த் க்கைளத்	 வம்சம்
ெசய்தி க்கிறார்.	
	
தமிழ்க்	கவிைதகைள	மதிப்பி வதில்	அவ க் 	நிகராக	ஒ வைர ம்	ெசால்ல

யா .அவர 	வாய்ப்பழக்கத்தில்	உச்சரிக்கப்படாத	ஒ வன்	பிச்ச ர்த்தி	காலம்
ெதாடங்கி	இன் 	எ ம்	ஒ வன்	வைரயில்	எவ ம்	கவியானதாக	இல்ைல.
அந்த	அளவிற் க்	கவிைதயில்	சிந்தைன	திரண்டவர்	.	
அகப்ெபா ளற்ற	கவிஞரவர்.	ேதவதச்சைன	அகப்ெபா ளின்	கவிஞன்	என்றால்
விக்கிரமாதித்தன்	நம்பிைய	அகப்ெபா ளற்ற	கவிஞன்	எனலாம்.	இ ேவ
எதிெரதிர்	 வங்க ம்	தனகதியில்	நிைலெபற	தமிழ்	ெமாழி	சாத்தியம்
ெகாண் க்கிற .	அகப்ெபா ள்	அற்றவர்	விக்கிரமாதித்தன்	.	அகப்ெபா ள்
ெகாண்டவைரப்	ேபாலத்	ேதாற்றம்	காட் பவர்.	அகப்ெபா ள்	ஏ மின்றி	தமிழில்
ஒ 	கவி	நிைலக்க	 மாயின்	அ 	விக்கிரமாதித்தன்	நம்பி	அன்றி
பிறிெதா வ க் ச்	சாத்தியமில்ைல.	



என 	கவிைதகள்	அகப்ெபா ட்களா ம்	ஆனைவ.	
	
������	�����	���������	�������	�������
������������������?	
நவீன	காலத்தின்	மதிப் கைள	விற் ப்	பிைழக்கிறார்கள்.	பரிேசாதைன ம்,	 திய
கண் பி த்த ம்	பின் க் த்	தள்ளப்பட் க்கின்றன.	தமிழில்	நவீன	காலேம
இலக்கியத்தின்	ெபாற்காலம்.	அவர்களின்	பார்ைவகைள,	தரிசனங்கைள
இப்ேபா ம்	விற் 	 தலாக்கிக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	
	
பரிேசாதைன ம், திய	கண் பி ப் ம்	இல்லாதவற்ைற	இலக்கியம்	என் 	எனக்
ஒத் க்ெகாள்ள	 வதில்ைல.கண்க க்ெகட்டாதவற்ைறப்	பைடப்
அறியப்ப த்தேவண் ம்.	எனக் 	ஏற்கனேவ	ெதரிந்த	சங்கதிகைள	என்னிடம்
ெகாண் வந் 	 ைட	 ைடயாகத்	தட் வதற் 	இலக்கியம்	எதற் ?	
	
இைளஞர்கள்	பரிேசாதைனகள்	ேபரில்	கவனமற்றவர்களாக
இ க்கிறார்கள்.ஏேத ம்	உடன 	அ வைடக் 	ஏற்றவற்ைற	பயிரிடேவண் ெமன
விழிப் க்ெகாண் க்கிறார்கள்	.ச க	சரிைதகள்	வண் 	வண் யாகக்	ெகாண்
ெகாட்டப்ப கின்றன.	
	
கைல ம்,	இலக்கிய ம்	பயனின்ைமயின்	சார்பில்	இயங் பைவ.	இந்த	 ரண்
இங் 	இப்ேபா 	ேவைல	ெசய்யவில்ைல.	அதற்கான	ெந க்க யி ம்	இவர்கள்
இன் 	இல்ைல.	அ த்த	தைல ைறயில்	ெபண்கள்தான்	அதிகம்	எ த
வ வார்கள்	என	நிைனக்கிேறன்.	அவர்கள்தான்	இப்ேபா 	ெந க்க யில்
இ க்கிறார்கள்	
	
‘����������’,	‘�������’	������	�������
���������	����	������	�������������
������������������?	
	

தம்,	 ங் மத்ைதக்	காட் ம்	தீைமயாக	நான்	க வ 	இவர்கைளத்தான்.
பரிேசாதைனகள்	ேபரில்	ஆர்வம்	 ழலில்	கழன் 	விழக்	காரணமானவர்கள்
இவர்கள்.	அந்த	இடத்ைதேய	இல்லாெதாழித்தவர்கள்!	ஒழித்தவேன	காவலாளி
ேவடத்தி ம்	ந ப்ப 	ேபால,	உலகெமங் ம்	கைல	இலக்கியக்	காவலர்கள்	ேபாலத்
தங்கைளப்	பிரபலப்ப த்தியி க்கிறார்கள்.	இவர்கள்	இ வ ம்	ஒழியாமல்	தமிழில்
இனிப்	 திய	 யற்சிகள்	எ ம்	ேதான்றா 	.	
	
இவர்கள்	இரண் 	த தைலகள்	உ வாகப்ேபாக,	தமிழில்	இவர்கைளப்	பார்த் க்
ெகட்ட,	ஒத்த	பத் ப்	பதிைனந் 	த தைலகள்	உ வாகிவிட்டார்கள்.	இவர்களின்
கவர்கள்	இன் 	உலகம்	 வதி ம்	இ க்கிறார்கள்.	இலங்ைகயில்,



லம்ெபயர்ந்த	நா களில்	என.	இன் 	இவர்களின்	பி க் ள்	 ழல்
அகப்பட் க்கிற .	பரிதாப	நிைலக் க்	காரணம்	இ தான்.	
	
வணிகம்	ேபரில்	ெகாண்ட	பாரம்பரியமான	பார்ைவகளால்	இதைன	நான்
ெசால்லவில்ைல.	தமிழ்	ேபான்ற	பழம்	ெப ம்	மர 	ெகாண்ட	ெமாழியில்	வணிக ம்
கைலயிலக்கியப்	 திய	 யற்சிக ம்	ஒன்றிைணவ 	இயலா .ஏெனன்றால்
பழம்ெப 	மர 	ெகாண்ட	ெமாழிகளில்	மக்களின்	ெப மிதம்	என்ப 	பழம்
ெப ைமகளில்	ேதங்கி	நிற்கக்	 ய .	வணிகத்தின்	இைணப் ச்	ெசல்வாக் ப்
ெபற	 திய	 யற்சிகள்	அதற் 	அவசியமில்ைல.	மைலயாளம்,கன்னடம்	எல்லாம்
ேவ .	அங்ேக	 திய	 யற்சிகளில்	இ ந் 	மட் ம்தான்	அவர்கள்	தங்களின்
ெப ைமைய	நிைலநாட்ட	 ம்.	
	
மைலயாளத்தில்	‘மேனாரமா’	ேபான்ற	ெவ ஜன	வணிக	இதழ்க க் ம்	 டப்
திய	 யற்சிக ம்	ஒ 	வணிகத்	ேதைவயாக	இ ப்பைதெயாப்ப	இங்ேகா,
ஆந்திராவிேலா	எதிர்பார்க்க	 யா .	மைலயாளத்தில்	ைவக்கம்	 கம்ம
பஷீைர	யாெரன் 	எந்த	ெவ ஜன	இத ம்	அறியாமல்	உயிர்	வாழ	 யா .	இங்ேக

ைமப்பித்தன்	பிரபலமாவதற்ேக	இன் ம்	 வ டங்களா ம்.	
	
நா 	ேபர்	ேசர்ந் 	நட்டப்படத்	தயாராக	இ க் ம்	எத்தைனேயா	காரியங்களில்
அன்றாடம்	ஈ படத்தான்	ெசய்கிேறாம்.	 ட்டாக	ஊர்களில்	ேசர்ந் 	சாமி
ெகாைடகள்	நடத் கிேறாம்.	அ ேபால	இலக்கியத்தில்	ஈ ப ம்	சி ட்டேம
இன்ைறய	ேதைவ.	அவர்களால்	மட் ேம	 திய	 யற்சிகள்	தமிழில்	இனி
சாத்தியம்.	இைடநிைல	இதழ்கள்	ஈ 	ேகாழி	வளர்ப் ப்	பண்ைணகள்.	
	
நம் ைடய	காரியங்கள்	வணிகத்திற் 	அப்பாற்பட்ட	சி 	சி 	 ட்
யற்சிகளால்	மட் ேம	உ க்ெகாள்ள	 ம்.	பயனற்ற	மடத்தனமான

காரியங்களில்	மனம்	ெகாண்ட	சில	சாத்தியப்பா களின்	 லமாக.	
	
வணிகம்	ெப ம்	பின்னைடைவேய	ஏற்ப த் ம்.	காலச் வ ம்,	உயிர்ைம ம்
வணிகத்ைத	உலக	 கவர்கைள	ஒன் 	 ட் 	நி வனமாக்கிச்	சைத	திரண்ட
மதம்ேபால	மாற்றி	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	இவர்கள்	இ வ ேம	கைல
இலக்கியத்திற் ,	 திய	 யற்சிக க் 	எதிரான	ெப ந்தீைமகள்.	இவர்கள்
இப்ேபா 	தமிழில்	பிராய்லர்	ேகாழி	வளர்ப் ப்	பண்ைணகைள	ஒத்த	ஸ்திைய
அைடந்தி க்கிறார்கள்.	இவற்றிடமி ந் 	தற்காத் க்	ெகாள்வ ம்,வில வ ேம
தற்ேபாைதய	அவசரம்.	
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காலச் வ ,	உயிர்ைம	ேபான்றவற்றி ம்	 ட	நான்	எ தலாம்.	காலச் வட் ல்
நிைறய	எ தியி க்கிேறன்.	அ 	பிரச்சைன	அல்ல.	அவற்ைறப்	பற்றிய	என
கண்ேணாட்டம்	என்ன	என்ப தான்	பிரச்சைன.	ஒ 	உதாரணத்திற்காகச்
ெசால்கிேறன்…அ ைலயில்	ேவைல	ெசய் ம்	ஒ வர்
அ ைலக க்ெகதிரான	பார்ைவ	ெகாண் க்கக் டா 	எனக்	கண் க்க

மா	என்ன?	நீங்கள்	ேகட்ப 	பைழய	அறங்கைள	 ன்ைவத் .	
	
இன் 	ஒ வர்	சகலவிதமான	எதிர்நிைலகேளா ம்	ஊ பாவாமல்	வாழ்தல்
சாத்தியம்	இல்ைல.	மிக	மிக	மட்டம்	எனப்	பிறர்	நிைனக்கக்	 ய	ெவ ஜன
இதழ்களி ம்	எ தியி க்கிேறன்,	பணி ரிந்தி க்கிேறன்.	
	
கவிதா	பதிப்பக ம்	காலச் வ ம்	ஒன் 	அல்ல.	இவர்கள்	நாங்கள்தான்
சக்கரவர்த்திகள்	என்கிற	ஒ 	ெசாம்ைபத்	 க்கிக்	ெகாண்டைலகிறார்கேள
அதன்	ேபரில்	எனக் 	மதிப்பில்ைல.	ஒ 	மதிப்பீட்ைட	மைற கமாக ம்
ேநர யாக ம்	உங்கள்	தைலயில்	 மத் கிறார்கள்.	இவர்கள்	மதிப்பீட்ைட
அ ப்பைடயாகக்ெகாண் 	வணிகம்	ெசய்வதாக	ஏமாற் பவர்கள்.	பிற
பதிப்பகங்கைளப்	ேபால	அல்ல.	அவர்கள்	ெவ ம்	வணிகர்கள்.	உயிர்ைமயிடம்	ஏன்
ேம ம்	ேம ம்	பலர்	ஏமாந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்!	
	
மிகச்	சாதாரணமான	சில	பதிப்பகங்கள்தான்	கழிந்த	பதிைனந் 	வ டங்களில்
க்கியமான	பைடப்பாளிகள்,	கவிஞர்கைளத்	தமிழில்	ெகாண்

வந்தி க்கிறார்கள்.	இவர்க ம்	ெசய்தி ப்பார்கள்.	அதற் ம்	இவர்கள்	ேபரில்
நான்	 ன்ைவக்கிற	மதிப்பீட் ற் ம்	 ற்றச்சாட் ற் ம்	ஒ 	ெதாடர் ம்	இல்ைல.	
	
நம 	 ழலில்	பிர ர	பாக்கியேம	ெபரி 	என் ம்	எண்ணம்	ெகாண்டவர்கேள
அதிகம்.	
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சமகால	ெந க்க க டன்,	சமகாலத்தன்ைமையக்	கவிைத	அைடகிறதா
இல்ைலயா	என்ப தான்	பிரச்சைனேய	அன்றி	அ 	எ ப் ம்	 ரலின்	ஓைச	எப்ப
இ க்கிற 	என்ப 	பிரச்சைனயில்ைல.	சமகாலத்தன்ைமயில்	தன்னிைல	கைர ம்
கவிஞன்	காரசாரமாக ம்	ேபசலாம்,	இத ட்ட ம்	ெசய்யலாம்.	
	
ஈழத்தின்	விஷயங்கைள	எனக் ச்	சரியாக	விளங்கிக்ெகாள்ள	இயலவில்ைல.
கவிைதகளில்	காணக்	கிைடக் ம்	தன்ைமகள்	 ரித க் ப்	ேபா மானைவயாக
இல்ைல.	ெவளிப்பைடயாகப்	ேப வதானால்	ஓரளவிற் 	நான்	தனிப்பட்ட	 ைறயில்
லசிங்கத் டனான	ேநர யான	உைரயாடல்கள்,	சி. ஷ்பராஜாவின்	‘ஈழப்

ேபாராட்டத்தில்	என 	சாட்சியம்’,	மற் ம்	உங்க ைடய	பைடப் கள்	வழியாக	ஒ
சி 	ெவளிச்சத்ைதப்	ெபற்றி க்கிேறன்.	
	
ேசரன்	ேபான்ேறாைர	எல்லாம்	கவிஞராக	என 	மனம்	ஒத் க்ெகாள்ளேவ	இல்ைல.
இலங்ைக	ைவர த் 	அவர்	என்ப தான்	என 	எண்ணமாயி க்கிற .
தைளயசிங்கம்	ேபரில்	எனக் 	மதிப்பி க்கிற .	அனாரின்	கவிைதகள்	எனக் ப்
பி க் ம்.	 ஹ்மான்	மீ 	எனக் 	மதிப்பில்ைல.	இவர்கள்	ஆகச்	சிறந்த
பேரா பகாரிகளாக ம்,	சான்ேறார்களாக ம்,	நற்சிந்ைத	ெகாண்ட
நன்மனிதர்களாக ம்	இ க்கலாம்.எனக் 	ம ப்பில்ைல.அ 	பற்றி	எனக் த்
ெதரிய	ேவண் ய	அவசிய ம்	இல்ைல.	உலகம்	 ேம	நன்மனிதர்களின்
எண்ணிக்ைக	அதிகம்	என் தான்	ெசால்கிறார்கள்.	இைவ	ஒ 	 றம்	இ க்கட் ம்
.	
	
பாலஸ்தீனக்	கவிைதக டன்	ஈழத் க்	கவிைதகைள	நிச்சயமாக	ஒப்பிடயிலா .
பாலஸ்தீனக்	கவிைதகள்	சமகாலப்	பிரக்ைஞ	 ன்றாதைவ.	இரண் ம்	ேவ 	ேவ
காலத்தி ம்	மேனாபாவத்தி ம்	இயங் பைவ.	பாலஸ்தீனக்	கவிைதகள்	நவீன
அரசாங்கங்களின்	வன் ைறயிலி ந் ம்,	நவீன	அரசாங்கங்களின்	ெகா ரமான
கங்களிலி ந் ம்	ேதாற்றம்	ெகாள்பைவ.	இலங்ைகயில்	உரத்த ரல்	நவீன

அரைசச்	ெசன்றைடவதில்	உள்ள	பண்ைண	 தலாளிகளின்,	நிலப்	பிர க்களின்
இன,	 ,சாதிேமலாண்ைமத்	தைடகளிலி ந் 	உ வாகின்றனேவா	என்கிற
சந்ேதகம்	எனக் ள்	இ க்கின்ற .	இன் 	உலகத்தின்	பல	இடங்களி ம்	ஆ தம்
தாங்கிய	 த்தக்	 க்களின்	பின்	ெசயற்ப ம்	உளப்பாங் 	பல்ேவ
காரணிகளா ம்	அைமந்தி க்கின்ற .	வணிக ம்	இதில்	அடக்கம்.	ஆ த
வணிகம்.	நாம்	ேநர யாகக்	க திக்	ெகாண் ப்பைதப்	ேபால	ேநாக்கத்ைத	மட் ம்
ெகாண் 	இயங் பைவ	அல்ல	இந்தக்	 க்கள்.	
	
அவற்ைற	ஆதரிக் ம்	அல்ல 	நிராகரிக் ம்	ேபாக் கள்	மட் ேம	அரசியல்



தன்ைம	ெகாண் க்கின்றன.	அவற்றின்	உள்ளீடான	காரணங்க ம்	காரணிக ம்
ஒன்றிற்ெகான் 	ெதாடர்பற்றைவ.	இவற்றிற்கிைடப்பட்ட	விந்ைத	என்ன	என்பைத
அறி ம்	ேவைல	எ த்தாளைன ம்	சார்ந்த .	
	
த்தம்	 ந்த	பின்னர்	இனி	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிேறாம்	என்கிற

மனச்ேசார்விற் ப்	ெபண்	ேபாராளிகள்	இலக்கானதாக	ஸர்மிளா	ெஸய்யித்தின்
பதிெவான்றில்	ப த்ேதன்.	எ த்தாளன்	கண்டைடய	ேவண் ய	 க்கியமான	இடம்
இ 	என்ப 	என 	எண்ணம்.	
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தமிழ்நாட் லி ந் 	 லம்ெபயர்ந் 	வா ம்	தமிழர்கள்	இ வைரயில்	கைல-
இலக்கியத்தில்	ஈ படேவ	ெதாடங்கவில்ைல.	மேலஷியாவிலி ந் 	‘வல்லினம்’
ேபான்ற	 க்கள்	ெசயற்படத்	ெதாடங்கியி ப்பைத	தவிர்த் .	
	
இலங்ைகயிலி ந் 	 லம்	ெபயர்ந் 	வா ம்	தமிழர்கேள	தீவிர	இலக்கியத்தில்
அக்கைறேயா 	இ க்கிறார்கள்.	இப்ேபா 	தமிழ்நாட் லி ந் 	 லம்ெபயர்ந்
வா ம்	தமிழர்களில்	ெபண்களிடத்தில்	தீவிர	இலக்கியத்திற்கான	தாக்கம்
இ ப்பைத	உணர	 கிற .	அைவெயல்லாம்	எப்ப 	வ வ றப்	ேபாகின்றன
என்பதைன	 கித் ச்	ெசால்ல	இயலவில்ைல.	
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தான்	ெசல்கிற	அைனத் ப்	பாைதகைள ம்	நியாயப்ப த்திக்	ெகாண்ேட	ெசல்வ
நம 	ெபா 	ேநாய்.	காட்சிப்பிைழைய	ஒ 	சினிமா	இதழாகேவா,	அதில்
எ கிறவர்கைள	அறி ஜீவிகளாகேவா	நான்	க தவில்ைல.	இந்த	சீசன்
வியாபார	அறி ஜீவிகளில்	ெப ம்பாேலார்	‘ேபார் 	ெபௗண்ேடஷன்’	ேபான்ற	உள
நி வனங்களில்	ேபாய்	ேசர	இப்ப ப்	பயிற்சி	எ த் க்	ெகாள்வ 	தமிழ்நாட் ல்
ஐந்தாண் த்	திட்டம்	ேபான்றெதா 	பழக்கம்.	இப்ப யான	பயிற்சி	இதழ்கள்	பல
வ வைத ம்	ேபாவைத ம்	ெபா ட்ப த்த	ஏ மில்ைல.	ேம ம்	தமிழ்நாட் ல்
அறி ஜீவிகள்	என்ற	தரப்பினேர	இன் ம்	உ வாகவில்ைல	ெவ ப்பற்ற	பார்ைவ



ெகாண்ட	ஒ வர்	 ட.	
	
அ.மார்க்ஸ்,	எம்.எஸ்.எஸ்.பாண் யன்	,ெவங்கேடஷ்	சக்கரவர்த்தி	,ராஜன்	 ைற,
பிேரம்	எல்ேலாைர ம்	கவனத்தில்	எ த் க்ெகாண்ேட	இந்தக்	 ற்ைறச்
ெசால்கிேறன்.	அறி ஜீவி	தமிழில்	இன் ம்	உ வாகவில்ைல.சாம்ஸ்கி,	ழான்
ேபாத்திரியா,	அசீஸ்	நந்தி,	 .ஆர்.	நாகராஜ்,	அமர்த்தியா	ெசன்	ேபான்ேறாேர
அறி ஜீவிகள்.	
	
�������	������	�����������	����������
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ெபா 	இடர்பா கள்	,	ெபா வான	உரிைமகளின்	மீதான	அச் த்தல்கள்
ஏற்ப ம்ேபா 	 ட்டாகச்	ேசர்ந் 	எ த்தாளர்கள்,	கைலஞர்கள்	 ரல்
தரேவண் ம்.	அ 	ஒ 	தார்மீக	நிைலப்பா .	நிைலப்பாட் ன்	உள்ளர்த்த ம்,
அரசிய ம்	எவ்வா 	ேவண் மாயி ம்	இ க்கலாம்.	அதைன	இடர்பாட் ன்
ேநரத்தில்	ெவளிப த்தத்	ேதைவயில்ைல.	அப்ப பட்ட	ேநரங்களில்	நிைலப்பாட் ன்
மீ 	அதி ப்திைய	ெவளிப த் தல்	ேநர்ைமக் ப்	 றம்பான .	
	
எ த்தாளர்க ம்,	கைலஞர்க ம்	சாகித்ய	அகாடமி	வி கைள	தி ப்பிக்
ெகா த்த 	நல்ல	எதிர்விைன.	தமிழ்நாட் ல்	இதற் 	ஆளில்லாமல்	ேபான
வ ந்தத்தக்க .	இவர்களின்	சகலவிதமான	 ற்ேபாக் 	 க க ம்
அதிகாரத்ைத	மட் ேம	இலக்காக	ெகாண்டைவ	என்ப 	ெதளி பட் விட்ட .	
	
���������	�����������	���������	���������
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நாெனா 	இந் .	இந் 	மதப்	பழக்க	வழக்கங்கைளக்	கைடப்பி ப்பவன்.சி
ெதய்வ	வழிபா 	இந் 	மதத்திற் 	உட்பட்ட தான்.	நான்	எைத	வழிபடேவண் ம்,
எைத	நான்	வழிபட்டால்	அ 	 ற்ேபாக்கானதாகக்	க தப்ப ம்?	ேபான்ற
எத்தைகய	உயரிய	ஆேலாசைனகைள ம்,	அபிப்ராயங்கைள ம்	ேமலாண்ைம
ெசய் ம்	எந்த	அசரீரிகளிடமி ந் ம்	ேகட்பைத	நான்	வி ம்பவில்ைல.	
	
த்தம்	இலங்ைகயில்	அநீதி.	அதற்காகப்	 த்தைனக்	க விேலற்ற	 மா?
ேராமன்	கத்ேதாலிக்கத்ைத	 ன்ைவத் த்தான்	நீட்ேஷ	கட ளின்	இறப்ைப
அறிவிக்கிறார்.	கிறிஸ்தவத்ைத	 க்கிலிடப்பட்டவனின்	மாயவரலா 	என்கிறார்
அவர்.	அதற்காக	என்ன	ெசய்வ !	
	
இந்தியாவின்	மீ 	ெகாேலானியல்	 த்தம்	ஒன் 	ெதாடர்ந் 	நடந்



ெகாண்ேடயி க்கிற .	காலனிய	ெவளிேயற்றம்	நைடெபற்ற	நா கள்
அத்தைனயி ம்	ெவளிேயற்றத்திற் ப்	பின்ன ம்	பிளைவ ம்,ெவ ப்ைப ம்
மட் ேம	 ன்னி த்தி	நைடெப கின்ற	 த்தமி .	அவர்கள்	எனக்ெகா
வரலாற்ைற	அணிவிக்க	வி ம் கிறார்கள்.	என 	 ற்ேபாக் த்தன்ைமக் ச்
சான்றிதழ்	தர	 யல்கிறார்கள்	.இவற்ைற	நான்	ேவண்ட மில்ைல,
ெபா ட்ப த்த மில்ைல.	
	
வரலா 	என்ப 	 ைன .	அதன்	ேநாக்கம்	உங்களிடம்	பிளைவ ம்,	ெவ ப்ைப ம்,
சந்ேதகத்ைத ம்	மட் ேம	சாதிக்கிறெதன்றால்	அ 	மாெப ம்	கேலானியல்
வரலாற் ப்	 ைன .	உங்கைள	எந்தத்	திைசயில்	கட் ைவக்க	ேவண் ம்	என்கிற
ேநாக்கத்ேதா 	கட்டப்ப கிற	 ைன 	அ .	அ 	கட் ம்	 ைனைவ
ஏற் க்ெகாள்ள	வற் த் ம்	க விகைள	என் ைடய	தன்னிைலயிலி ந்
ெதாடர்ந் 	கழற்ற	 யற்சித் க்ெகாண் ப்பவன்	நான்.	வரலாற்ைறத்	 ண் த்
விட் 	எனக் 	இனிைம	த ம்	எல்லாவற்றி ம்	கலந் 	ெகாள்ளேவ
வி ம் கின்ேறன்.	ஒவ்ெவா 	ெபா ளி ம்	அதன்	அதிகாரம்,	வரலா 	உட்பட
எ ப்பப்பட் க் ம்	 றக்கட் மானங்கள்	அைனத்ைத ம்	நீக்கிவிட் 	ேநர யான
மகிழ்ச்சிக் ச்	ெசல்வேத	என 	இலக் .	அவற்றின்	மீ 	கட்டப்பட் க் ம்
அதிகாரத்திற் ம்	என 	தன்னிைலயில்	ேவைலயில்ைல,	வரலாற்றிற் ம்	என்னிடம்
ேவைலயில்ைல.	
	
எனக் 	 டைலமாட	சாமி ம்	ஒன் தான்	ெநல்ைலயப்ப ம்	ஒன் தான்,
அன்றாடத்தில்	இைட ைற	அவர்கள்	ஏற்ப த்தாத	வைரயில்.	பிள்ைளயாரின்
ேநர்மைறயான,	எதிர்மைறயான	சகல	அம்சங்கைள ம்	கழற்றிவிட் 	ேயாசித் ப்
பா ங்கள்.	விந்ைதயான	விேனாத	உ வம்	அ .	இப்ப ப்	பார்ப்ப 	சாத்தியம்.
இந்தச்	சாத்தியம்	மட் ம்தான்	உங்க டன்	வரலா 	ெகாண் 	வந்
ெகாட் யி க் ம்	 ய	ெவ ப்ைப ம்	பிற	ெவ ப்ைப ம்	கட் ப்ப த்த	உத ம்.
வரலாற் ப்	பார்ைவகள்	எனப்ப பைவ	கலவரங்க க்கானைவ,
ெவ ப்பிற்கானைவ	.	
	
வரலாற்றின்	ேபரில்	என்	க த்தில்	மாட்டப்ப ம்	ெகாேலானியல்	அைடயாள
அட்ைடகைள	ம ப்ப 	என 	பணிேய.	நான்	இந் 	மதத்ைதச்	சார்ந்தவன்
என்பதில்	எனக் 	ஒ 	இடர்பா ேம	இல்ைல.	அ 	அசரீரிகள்	அறிவிப்ப 	ேபால
ஒற்ைறப்பைடயான ம்	இல்ைல.	அ 	எல்லா	மதங்கைள ம்	ேபாலேவ
நன்ைமைய ம்,	தீைம ம்	ெகாண்ட .	வள்ளலா ம்,	ராமா ஜ ம்,ைவ ண்ட
சாமி ம்,சட்டம்பி	சாமிக ம்,	ஸ்ரீ	நாராயண	 ம்,	அய்யங்காளி ம்	இந்
மதத்ைதச்	சார்ந்தவர்கள்தான்.	
	
உன்னிடம்	நடக் ம்	நல்லவற்றிற்ெகல்லாம்	நாங்கள்	ெபா ப் ,
அவலங்க க்ெகல்லாம்	நீ	ெகாண் ப்பைவ	மட் ேம	ெபா ப் 	என்ப



ெகாேலானியல்	ேமட் ைமத்தனம்.	
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சாதிய	ஏற்றத்	தாழ் ம்	தீண்டாைம ம்	இந் 	மதத்தின்	சாராம்சங்கள்	இல்ைல.
ஆழ்வார்க ம்	நாயன்மார்க ம்	சித்தர்க ம்	ஒ 	சாதிக் ப்	பிறந்தவர்கள்
இல்ைல.	உலகின்	எல்லா	மதங்களி ம்	தீைம ம்	உண் .	கிறிஸ்தவர்கள்	இங்ேக
கால்ைவக்கத்	ெதாடங் ம்	ேபா 	சாதி	பார்த் 	ஆய் கள்	ேமற்ெகாண்
கால்பதித் 	சாதிைய	தீவிரப்ப த்தியவர்கள்.	சாதி	எப்ேபா ம்	ெகா ந்
விட்ெடரிய	ேவண் ம்	என	நிைனப்பவர்கள்	அவர்கள்.	கன்னியா மரி
மாவட்டத்தி ள்ள	ஒவ்ெவா 	கிறிஸ்தவ	மதப்பிரி ம்	ஒவ்ெவா 	சாதி	ஏன்?	
	
தலித் கள்	இந் க்கள்	இல்ைல	என்ற	 ரேல	தவறான .	இந்தியாவில்
ெப ம்பான்ைமயான	தலித் கள்	இந் க்கள்தான்.	தலித் கள்	இந் க்கள்
இல்ைல	என்கின்ற	வாதம்	ெபா வானெதா 	அரசியற்	 ரல்	அல்ல.	இந் 	மதத்
தைலைமப்	ெபா ப்ேப	பல	சமயங்களில்	தலித் களின்	ைககளில்
இ ந்தி க்கிற .	அய்யன்காளி	மிகப்	ெபரிய	உதாரணம்.	ஏற்றத்	தாழ் கள்	எந்த
வ வத்தில்	இ ந்தா ம்,	எந்த	ெபா ளில்	வந்தா ம்	கைளயப்
படேவண் ேமயன்றி	அதற் 	இந் மதத்ைத	மட் ேம	ெபா ப்பாக்கக்	 டா .
இத்தைகய	பார்ைவகள்	மரபான	வரலாற்றாசிரியர்கள்	கட் வித்தைவ.
ஆழ்வார்களி ம்	நாயன்மார்களி ம்	சித்தர்களி ம்	தலித் கள்	உண் .	இவர்கள்
இல்லாத	இந் 	மதம்	எப்ப 	சாத்தியம்?	ேகாவில்கைள ம்,	மடங்கைள ம்	யாேரா
சம்பந்தமில்லாதவர்கள்	 டக்கி	ைவத்தி க்கிறார்கள்	என்றால்	உைடத் 	உள்ேள
ெசல்ல	ேவண் ய தான்.	இந் 	மதக்	ேகாவில்கள்,	 ராணங்கள்	எல்லாம்
எல்ேலா க் ம்	உரியைவதாேன	அன்றி	பறி தல்	ெசய் 	ைவத்தி ப்பவனிடன்
ஒப்பைடத் 	விட் க்	கைலந் 	ெசல்வதற்கானைவ	அல்ல.	
	
சாதிய	ஏற்றத்	தாழ் க ம்,	தீைமக ம்	ெதாடர்ந் 	எல்ேலாரா ம்	ேவ ேவ
காரணங்க க்காகப்	ேபணப்ப கின்றன.	அரசியல்	காரணங்கள்,ெகாேலானியல்



ஆர்வம்	ஆகியைவ ம்	இவற்றில்	அடக்கம்.	இந் மதத்ைதக்	காரண ம்	 ப்
ெபா ப் ம்	ஏற் மா 	நிர்பந்திப்ப 	சரியான	அ ைறயில்ைல.	
	
�����	�������	���������	�����?	
	
தலில்	நான்	எ தியேத	நாவல்	அல்ல.	நாவ க்கானெதா 	 யற்சி

அவ்வள தான்.	இரண்டாயிரத்திற் 		 ன்னர்	அ 	எ திப்	பார்த்த
அவ்வள தான்.	
	
தற்ேபா 	தமிழில்	ெவளிவ ம்	நாவல்	எ த் 	ேபரில்	எனக் 	மதிப்ேப ம்	இல்ைல.
யாரிடமி ந்தாவ 	நாவல்	எ தப்ேபாகிேறன்	என்கிற	தகவல்	கிைடக் ம்	ேபா
அவர்களிடமி ந் 	ஒ ங்கிக்	ெகாள்ளலாம்	என்ேறப கிற .	
	
தமிழில்	நாவல்	எ த் 	என்ப 	தன்னிைலையப்	பி க்கி	ெபரி ப த்திக்
காட் வைதப்	ேபால	உள்ள .	இதற் த்	 ணிபவர்கைளப்	பதிப்பாளர்கள்
ஊக் விக்கிறார்கள்.சிலர்	ச க	சரிைதகைள	அள்ளி	எறிகிறார்கள்	நாவல்
என்கிற	ெபயரில்.	
	
நா ம்	நாவல்	எ ேவனாக	இ க்கலாம்.	அதற்கான	ஆைச
எனக் ண் .ஆனால்	அ 	இந்தப்	பதிப்பக	ெந யிலி ந்ேதா,	பரபரப்பிலி ந்ேதா
நிச்சயம்	ெதாடங்கா .	அ 	மட் மல்லாமல்	நாவல்	எ திேய	தீரேவண் ம்	என்கிற
கட்டாயம்	ஏ ம்	கிைடயா .	இப்ேபா 	என்னிடம்	நாவல்	எப்ேபா ?	என
விசாரிப்பவர்கள்தான்	என்னிடம்	ெகட்ட	வார்த்ைதகளால்	திட் ம்	வைச ம்
வாங் வதில்	 ன்னணியில்	இ க்கிறார்கள்.	
	
தமிழில்	இப்ேபா 	எ தப்ப கிற	நாவல்களில்	ெப ம்பாலானைவ	பதிப்பாளர்களால்
எ தப்ப பைவேய	அன்றி	எ த்தாளர்களால்	எ தப்படவில்ைல.	பதிப்பாளர்கள்
விற்பைனயின்	நலம்	க தி	ஆள்ைவத் 	ேவ ேவ 	ெபயர்களில்	நாவல்
எ திக்ெகாண் க்கிறார்கள்.	
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�ங்ேகா	ேசாமாலியாவி ம்	சில	ஆபிரிக்கப்	பழங் களிட ம்	மட் ேம
இ ப்பதாகப்	ெபா வாக	அறியப்ப ம்	‘கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் ’	இலங்ைகயி ம்
ஸ்லீம்	ச கத்திைடேய		இரகசியமாக	நீண்டகாலமாக

நைடெபற் க்ெகாண் க்கிற .	
	
ெபண் ப்பில்	பாலியல்	உணர்ச்சி	நரம் களின்	 வியமான	‘கிளிட்ேடாரிஸ்’	எ ம்
ப திைய	 ழந்ைதக க் த்		 ண் த் வி ம்		அல்ல 	சிைதத் வி ம்	இச்
சடங் 	‘கத்னா’	எ ம்	ெபயரில்	அைழக்கப்ப கிற .	இச்	சடங்கில்
கிளிட்ேடாரிைஸ	ெவட் த்	 ண் க் ம்	அல்ல 	சிைதத் வி ம்	ெபண்மணி
‘ஒஸ்தா	மாமி’	என	அைழக்கப்ப கிறார்.	இந்தக்	கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் 	 றித்
ேர கா	ேசனநாயக்கா	1996-ல்	எ திய	SRI	LANKA-CULTURE:	Mothers
Watch	as	Daughters	are	Circumcised	என்ற	கட் ைரயில்	ெதாண்
நி வனெமான் 	இலங்ைக	 ஸ்லீம்களிைடேய	கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் க்
றித் க்	க த் க்ேகட்டேபா 	க த் த்	ெதரிவித்தவர்களில்	90

வி க்காடானவர்கள்	இந்தக்	‘கத்னா’	வழக்கத்திற் 	ஆதரவாகக்	க த் த்
ெதரிவித்தனர்	எனப்	பதி 	ெசய்கிறார்.	
	
கடந்த	வ டம்	இ றித் 	‘த	ஐலண்ட்’	பத்திரிைகயில்		The	Hidden	Horrors	of
Female	Genital	Mutilation	என்ற	தைலப்பில்	கட் ைர	எ திய	நபீலா	சபீர்
இலங்ைகச்	சட்டங்களின்ப 	இச்	சடங் 	தண்டைனக் ரிய	 ற்றமா ம்	எனக்
றிப்பிட் ள்ளார்.	இந்தச்	சடங்ைக	அய்.நா.	ெபண்களிற் 	எதிரான	வன் ைற	என

வைரய த்தி க்கிற .	இக்ெகா ய	சடங் 	இன் 	அய்ந் 	கண்டங்களி ம்
	எ பத்ைதந் க் 	ேமற்பட்ட	நா களில்	வழக்கத்தி ள்ள .	Prevalence	of	female
genital	mutilation	by	country	என்ற	‘விக்கிபீ யா’	கட் ைர	இலங்ைகயி ம்
இந்தியாவி ம்	இந்தச்	சடங் 	வழக்கி ள்ளைதச்	சான் க டன்
ெதரிவிக்கிற .	
	
இலங்ைகயி ள்ள	தமிழ்	வாசிப்ேபார்	மத்தியில்	இந்தக்	ெகா ய	சடங் 	 றித்
ஒன்றிரண் 	பதி க ள்ளன.	அனார்	இச்சடங் 	 றித் 	‘ப்ேலட்’	(Blade)	என்ற
சி கைதைய	எ தி ள்ளார்.	ச க	வைலத்தளத்தில்	லபீஸ்	ஸாகீட்	‘சில
ஆண் க க் 	 ன் 	உஸ்தாத்	மன் ர்	தன் ைடய	‘நகர் ’	சஞ்சிைகயில்	இந்த
வழைமக் 	எதிராக	எ த ம்	அதற் 	 பி	ெசல்வாக் 	ெகாண்ட	மதரஸாக்கள்

http://www.ipsnews.net/1996/08/sri-lanka-culture-mothers-watch-as-daughters-are-circumcised/
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=145668
https://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_female_genital_mutilation_by_country
https://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_female_genital_mutilation_by_country
http://anarsrilanka.blogspot.fr/p/vimarshanangal.html


க ைமயாக	ம ப் 	ெவளியிட்டைமக் 	நான்	சாட்சி.	 க்கமாக	ெசால்வ 	எனில்
மர 	ரீதியான	 ஸ்லிம்களிடத்தில்	இந்த	வழைம	இன் ம்	ெசல்வாக்
இழந்திடவில்ைல	என்பேத	உண்ைம’	எனப்	பதி 	ெசய் ள்ளார்.	
	
Naseeha	Mohaideen	தன் ைடய	 க ால்	பதிெவான்றில்	“கிளிட்ேடாரிைச
நீக்காமல்	அதில்	சி ப திைய	ெவட் தல்/	கிளிட்ேடாரிைஸ	ெவட் 	அைத
ற்றாக	நீக் தல்		ேபான்ற	வழக்கங்கள்	இலங்ைகயில்	உள்ளதாகத்	ெதரிகிற …”

எனக்	 றிப்பிட் 	இந்தச்	சடங்கிற் 	எதிரான	பதிெவான்ைற	ெவளியிட் ந்தார்.	
	
கல் ைனையச்	ேசர்ந்த	ெமௗலவி	S.L.	அப் ர்ரஹ்மான்	‘ெபண்க க் 	கத்னா
ெசய்வ 	என்ப 	இஸ்லாமிய	ஷரீஅத்தில்	உ தியாக	 றப்பட்ட	விசயமா ம்.	இதில்
சந்ேதகப்பட	ேவண் யத்	ேதைவயில்ைல.	 ஸ்லிம்கள்	கத்னா	ெசய்ய	ேவண் ம்
என்பைத	வலி த்திக்	 ம்	பல	ஹதீ கள்	வந் ள்ளன.’	என		‘ெபண்க க்
கத்னா	ெசய்ய	ேவண் மா?‘	என்ற	கட் ைரயில்	(mailofislam.com)	இரக்கமற் க்
றிப்பிட் ள்ளார்.	

	
இலங்ைகயில்	இச்சடங் 	ஓர்	இரகசியமான	 திர்த்	தன்ைம டேனேய
இன் மி க்கிற .	இப்ேபசாப்	ெபா ைளப்	ேபசத்	 ணிந்ேதா க்காக	ஒ
ெதாைக		 ஸ்லீம்	ெபண்	மழைலகள்	காத் க்கிடக்கிறார்கள்.		அந்த	மாசற்ற
மழைலகைள	ஒஸ்தா	மாமிகளின்	ைககளிற் 	ஒப் க்ெகாடாமல்	தப் விப்பைதத்
தவிர	ேவெறன்ன	 க்கிய	கடைம	நமக்கி க்கப்ேபாகிற ?	
	
ஆங்கிலப்	பத்திரிைககளில்	கட் ைரகைள	எ பவ ம்		derailedwords.com	என்ற
வைலப்பதிவில்	பதிவி பவ ம்,	தற்ேபா 	பாரிஸில்	தரித் 	நிற்பவ மான
ேதாழர்.	������	��������	அண்ைமயில்	இக்ெகா ய	வழக்கத்ைதக்
கண்டனம்	ெசய் 	ச க	வைலத்தளத்தில்	பதிவிட் ந்தார்.	அவ டன்
‘ஆக்காட் ’க்காக	ஒ 	ெதாடக்க	உைரயாடல்	
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இச்சடங் 	அதிபைழைமவாதமான	 ஃபி	மரபிலி ந் 	உ வானதாகேவ
க கிேறன்.		வஹாபிகள்	மட் ேம	இந்தச்	சடங்ைக	இலங்ைகயில்	சமகாலத்தில்
எதிர்த் க்ெகாண் க் ம்	ஒேர	தரப்பா ம்.	அவர்கள்,	ஹதீ களில்	இந்தக்
கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் ச்	சடங் 	 றித் க்	 றிப்பிடப்படவில்ைல,	அதனால்
இச்சடங் 	இஸ்லாத் க் 	எதிரான 	என்கிறார்கள்.	மற்ைறய	வ வான	 ஸ்லீம்
தரப் கள்	- றிப்பாகத்		தம்ைம	 ற்ேபாக்ெகனப்	பிரகடனப்ப த்திக்ெகாள் ம்	–
	ஜமாத்		ஏ	இஸ்லாமி,	 ஸ்லீம்	பிரதர்	 ட்	(MFCD)ேபான்ற	அைமப் கள்	இந்தக்
காட் மிராண் த்தனமான	சடங் 	 றித் ப்	ேபசாமேலேய	இ க்கிறார்கள்.

http://www.mailofislam.com/tm_article_-_pengaluku_kathna_seyya_venduma.html
http://www.mailofislam.com/tm_article_-_pengaluku_kathna_seyya_venduma.html
https://derailedwords.com/


ஸ்லீம்	ச கத்தி ள்ள	அறி ஜீ கள்	மத்தியி ம்	கல்விச்	ச கத்தின்
மத்தியி ம்	எ த்தாளர்கள்	மத்தியி ம்	இச்சடங் 	 றித் 	நீண்ட	கள்ள
ெமௗனேம	இ வைர	சாதிக்கப்ப கிற .	இலங்ைக	 ஸ்லீம்களால்	நடத்தப்பட்ட-
	நடத்தப்ப ம்	சீரிய	இலக்கியச்	சி பத்திரிைககள்	 ட	இந்த	விடயத்தில்
இ வைர	ெமௗனம்	காத் ள்ளன.	வானத்திற் ம்	 மிக் ம்	ந வி ள்ள
எல்லாவற்ைறப்	பற்றி ம்	தட்டச் ம்	அவர்கள 	விைசப்	பலைககள்	கத்னா க் ப்
பலியா ம்	சி மிகள்	பற்றி	எ த	மட் ம்	தயங்கிக்கிடக்கின்றன.	
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ேர கா	ேசனநாயக்க	 றிப்பி வ 	மிகச்	சரிெயனேவ	நான்	எண் கின்ேறன்.
இந்தச்	சடங் 		என் ைடய	 ம்ப	உற களிற்ேக	நடந்தி க்கிற .		இந்தக்
கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் ச்	சடங் 	 றித் 		 ஸ்லீம்	ெபண்	ஆ ைமக டன்
ேபசியி க்கிேறன்.	அவர்க ம்	இச்சடங்கிற் 	உள்ளாகியி ப்பதாகச்
ெசான்னார்கள்.	எனி ம்	இ 	 றித் 	ஓர்மமான	எதிர்ப் க்	 ரேலா	உைரயாடேலா
இன் ம்	கிளம்பாமலி ப்ப 	மிகப்	ெபரிய	 க்கம்.	
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றியாஸ்	 ரானா	ெசால்வ ேபாலேவ	இச்	சடங் 	சி ளி	இரத்தம்	எ ப்ப தான்
என் 	ைவத் க்ெகாண்டா ம்	அ ம்	வன்ெகா ைமதான்.	ஆனால்
,இலங்ைகயில்	நடப்ப 	கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் 	அல்ல 	சிைதப் த்தான்.
அைதத்தான்	கத்னா	என்கிறார்கள்.	நான்	என்	 ம்பத்திற் ள் ம்
ேவ பலரிட ம்	ேபசி	உ திப்ப த்திக்ெகாண் தான்	இைதச்	ெசால்கிேறன்.
றியாஸ்	 ரானா	இ 	 றித் 	அறியாதவர்ேபான் 	நன்றாக	ந க்கிறார்.
அவ க் ள்	உைறந்தி க் ம்	பைழைமவாத	 ஸ்லீம்		இந்தக்	ெகா ைமையப்
சிெம கிவிட	 ைனகிறார்.	ஒட் ெமாத்த	 ஸ்லீம்	ச கேம	இ 	 றித்

உைரயாட	வி ம்பாதவர்களாகத்தான்	இ க்கிறார்கள்.	
	
�����	���������	��������	�����	��������	�����	
	
நீங்கள்	யாழ்ப்பாணத் த்	தமிழ்	மக்களிடம்	இப்ேபா ம்	சாதி ைற	இ க்கிறதா
எனக்	ேகட் ப்பா ங்கள்.		இப்ேபா 	அ 	அ கிவிட்ட 	என்பார்கள்.	ஆனால்
உண்ைமயிேலேய	சாதி ைற	பலமாக	அங்கி க்கிற .	
	
இந்தக்	கத்னா	சடங் 	இப்ேபா 	அ கிவிட்டெதன	இவர்கள்	எந்த	ஆய்வின்,
தர களின்	அ ப்பைடயில்	ெசால்கிறார்கள்?	இவர்கள்	ெசால்வதற் ச்	சான் கள்
என்ன?	இப்ேபா ம்	வழக்கத்திலி க் ம்	ஒ 	மிகப்	ெபரிய	ச கக்	ெகா ைமைய
இப்ப யான	சப்ைபக்கட் கைளக்	கட் 	இவர்கள்	 	மைறப்ப



	வ த்தத்திற் ரிய .	மதத்தின்	ெபயரால்,	பண்பாட் ன்	ெபயரால்	ெபண்கள்	மீ
நிகழ்த்தப்ப ம்	ெகா ைமகைள	மைறப்பைத ம்	சகித் க்ெகாள்வைத ம்
அ மதிக்கேவ	 யா .	
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ஒன்ைற	ேயாசித் ப்	பா ங்கள்…	அனா ம்	நஸீஹா ம்	உஸ்தாத்	மன் ம்	இ
றித் ப்	ேபசிய 	கற்பைனத்தளத்திலி ந்தா?	ஒ 	உண்ைமைய	அவர்கள்

ேபசியி க்கிறார்கள்.	ஆனால்	இந்தக்	 ரல்கைள	என்	ச கம்
நிராகரித்தி க்கிற .	க ைமயாக	எதிர்க்க ம்	ெசய்கிற .	மதவாதத்திற் ள்
வி ந் 	கிடப்பவர்கள்	இந்தச்	சடங்ைக	இயல்பானெதான்றாக	ஏற் ம்
மனநிைலயிலி ப்பேத	இ வைர	எதிர்ப் த்	ேதான்றாததற்கான	காரணம்.
அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாக	எதிர்ப் க்	 ரல்கள்	ேதான் ம்ேபா 	 ட,
அப்ப ெயல்லாம்	ஒன் மில்ைல,	நாங்கள்	ேகள்விப்பட்டேதயில்ைல	எனப்
ெபாய்ச்சாட்சியம்	உைரப்ப 	மதவாத	ேநாய்க்	 றா ம்.	
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கண் ப்பாக	 ஸ்லீம்கள்	மத்தியிலி ந் தான்		எதிர்ப் க்	 ரல்கைளத்	ெதாடங்க
ேவண் ம்.		 ஸ்லீம்	சிந்தைனயாளர்களா ம்	எ த்தாளர்களா ம்	இ 	 றித்த
ஒ 	விழிப் ணர்ைவச்	சிறிய	அளவிலாவ 		உண்டாக்க	 ம்.	
	
இலங்ைக	 ஸ்லீம்களிைடேய	இட சாரி	இயக்கங்கேளா	தீவிர	ெபண்ணிய
இயக்கங்கேளா	கிைடயா .	எனேவ	மக்களிடம்	ெசல்வாக் ப்	ெபற் ள்ள
இஸ்லாமிய	இயக்கங்கள்	தான்	இந்தப்	பிரச்சிைனையக்	ைகயிெல த் 	இந்தக்
ெகா ரமான	வழக்கத்ைத	ஒழித் க்கட்ட	ேவண் ம்.	அவர்களால்	மட் ேம

வ மான	மாற்றம்	சாத்தியம்.	
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தலில்	ஒன்ைறப்	 ரிந் ெகாள் ங்கள்.	வஹாபிகள்	சி மிகள்,	ெபண்கள்

மீ ள்ள	அக்கைறயால்	இச்	சடங்ைக	எதிர்க்கவில்ைல.	‘பித்ஹத்’	என்பதாேலேய
எதிர்க்கிறார்கள்.	அதாவ 	இைறத் தர்	ெசய்யாத,	ெமாழியாத	விடயமாக
இந்தச்	சடங்ைக	அவர்கள்	பார்க்கிறார்கள்.	அேதேவைளயில்	இஸ்லாமியப்
ெபண்கள்மீ 	மட் ல்லாமல்	ஒட் ெமாத்த	இஸ்லாமியச்	ச கத்தின்	மீ ம்
வஹாபிகள்	ஏராளமான	அடக் ைறகைளத்	திணித் வ கிறார்கள்	என்பைத
நாங்கள்	கவனத்தில்	எ க்க	ேவண் ம்.	70-களில்	இலங்ைகயில்	கா ான்றிய
வஹாபிஸம்	இப்ேபா 		வ வான	ஒ 	தரப்பாகி	 ஸ்லீம்	ச கத்ைத	மத
அ ப்பைடவாதத்ைத	ேநாக்கித்	தள்ளிச்	சீரழிக்கிற .	பிற	ச கங்களிற் ம்
ஸ்லீம்	ச கத்திற் மான	நல்லிணக்க	உைரயாடல்களிற்கான	சாளரங்கைள



	வஹாபிகளின்	அ ப்பைடவாதம்	 ம்வி கிற .	ஆக	கிளிட்ேடாரிஸ்
ண் ப் க் 	எதிரான	வஹாபிகளின்	எதிர்ப் 	அவர்களிற் ம்	 ஃபி	மர க் ம்

இைடேயயான	ேபாரின்	ஒ 	அம்சேம	தவிர	ெபண்களின்	நல டன்
ெதாடர் ைடயதல்ல.	
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ேமற் லகம்	உட்பட	எல்லாத்	தரப் க ம்	தங்கள 	ெசாந்த	மதிப்பீ களின்
அ ப்பைடயில்	பிரச்சிைனகைள	அ கக் யைவதான்.	அேதேவைளயில்
நம்மிைடேயயி க் ம்	கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் 	அல்ல 	சிைதப் 	ேபான்ற
விடயங்கள்	 றித் 	அவர்கள்	ேப ம்ேபா ம்	தைலயீ 	ெசய் ம்	ேபா ம்	நாம்
அந்தக்	 ரல்கைள	 ற்றி மாக	ம த் விட	 மா	என்ன!		இலங்ைகயில்
நைடெப ம்	இந்தக்	கத்னா	சடங்ைக	இனி ம்	அ மதிப்ப 	 ஸ்லீம்	ச கத்திற்
ெப த்த	 ய	அவமானமா ம்.	கத்னாைவ	உடன யாகத்	த த்
நி த் வதற்கான	பண்பாட் த்தளத்திலான	நடவ க்ைககைள	மட் மல்லாமல்
சட்ட	நடவ க்ைககைள ம்	நாம்	ஒ கண ம்	தாமதியா 	ெதாடங்கியாக
ேவண் ம்.	
	
மதத்தின்	ெபயரால்	கிளிட்ேடாரிஸ்	 ண் ப் க் 	உள்ளான	‘பாைலவனப்	 ’	வாரிஸ்
ைடரி	தன 	தன்வரலாற் 	 ாலில்	ெசால்வைதக்	கவனி ங்கள்:	
	
வி வாசத்ைத	காட் மிராண் த்தனமான	சடங் களின்		வழிேய	ெப வைதவிட,
நம்பிக்ைகயின்	 லம்,	அன்பின்	 லம்	ெபற ம்	என்பைத	அறிய	ேவண் ம்.
ன்பங்கைளச்	 மந்தி க் ம்	பைழய	 ைறகைள	அகற் வதற்கான	ேநரம்

வந் விட்ட !.	
	
ஆக்காட் 	-ஏப்ரல்	2017	இதழில்	ெவளியான .	
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சந்திப் :	ெவய்யில்,	 ணா	திவாகர்,	விஷ் ரம்	சரவணன்	
	
படங்கள்:	தி.விஜய்,	ரா.ராம் மார்	
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“	‘எகிப்திேல	பிேரதக்	 ழிகள்	இல்ைலெயன்றா	வனாந்தரத்திேல	சா ம்ப க் 	
எங்கைளக்	ெகாண் வந்தீர்?’	
	
எங்கள 	அகதி	வாழ்க்ைகையக்	 றிக்க	இைதவிடச்	சிறந்த	வாக்கியம்	ஏ ?	‘ம்’
நாவலின்	 கப்பில்	இைதக்	 றிப்பிட்ேட	கைதையத்	ெதாடங்கிேனன்.’’	
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“ த்தத்தின்	ஊடாகேவ	வளர்ந்ததால்,	நான்	எப்ப 	வளர்ேவன்;	என்ன	ஆேவன்;
என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	எனத்	திட்டமி வ 	எ ம்	என்	ைகயில்
இ க்கவில்ைல.	என்ைனச்	 ழ்ந்தி ந்த	 றக்	காரணிகேள	என்	வாழ்க்ைகையத்
தீர்மானித்தன.	இன் வைர ம் ட	என்	வாழ்க்ைக	அப்ப த்தான்.	நான்
இயக்கத் க் ப்	ேபாேவன்	என	ஒ ேபா ம்	நிைனக்கவில்ைல.	மிக ம்
வ ைமப்பட்ட	 ம்பத்திலி ந் 	வந்தவன்	நான்.	ெபா வாக,	யாழ்ப்பாணத் ச்
ச கம்	பிள்ைளகைளப்	ப க்க	ேவண் ம்	என் 	ெசால்லிேய	வளர்க் ம்.	நா ம்
நன்றாகப்	ப க்கக் ய	மாணவன்தான்.	அந்தக்	காலகட்டத்தில்	வழக்கறிஞர்
ெதாழில்தான்	கவர்ச்சிகரமான	ெதாழில்.	தந்ைத	ெசல்வா,	அமிர்தலிங்கம்	ேபான்ற
அரசியல்	தைலவர்க ம்	வழக்கறிஞர்கள்தாம்.	சட்டம்	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற
ேவண் ம்	என்ப தான்	என்	வி ப்ப ம்.	ஆனால்,	 றச் ழல்கள்
அ மதிக்கவில்ைல.	
	
நான்	பத்தாவ 	ப த்த	83-ம்	ஆண் ல்தான்	இனக்கலவரம்	நைடெபற்ற .	அைத
இனக்கலவரம்	என் 	ெசால்லக்	 டா ;	தமிழர்கள்மீ 	திட்டமிட் 	நடத்தப்பட்ட
ப ெகாைல.	எங்கள்	கிராமம்		வறண்ட	பாைலநிலம்.	ெபரிய	அளவில்
விவசாயெமல்லாம்	ெசய்ய	 யா .	ஊரில்	உள்ள	ெப ம்பாலாேனார்
ெகா ம் க் ச்	ெசன் ,	அங் ள்ள	கைடகளில்	சிற் ழியர்களாக	ேவைல
பார்ப்பார்கள்.	என்	அப்பா ம்,	அண்ண ம்	அவ்வா 	ேவைல	ெசய்தவர்கள்தாம்.
83-ம்	வ டப்	ப ெகாைலகளின்	ேபா 	எங்கள்	கிராமத்தில்	பாதிப்	ேபர்



ெகா ம்பில்தான்	இ ந்தார்கள்.	அப்ேபா 	அவர்களில்	சிலர்	ெகால்லப்பட்டார்கள்;
சிலர்	காத க்கப்பட் ,	விரல்கள்	 ண் க்கப்பட் 	வந்தார்கள்.	 	கிராம ம்
யாழ்ப்பாணத்ைத ம்	அல்ைலப்	பிட் ைய ம்	இைணக் ம்	அந்தப்	பாலத்தில்
உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.	ெதாைலேபசி ம்	இல்ைல;	ெசய்திகள்	ெதரிந் ெகாள்ள
வழிேய	இல்ைல.	வாெனாலிச்	ெசய்திகள்	மட் ேமதான்.	வாெனாலி ம்	இலங்ைக
அரசின்	கட் ப்பாட் ல்	ெபாய்ச்	ெசய்திகைள	மட் ேம	ெசால்லிக்ெகாண் ந்த .
அப்பா,	அண்ண க்காக	நா ம்	காத் க்ெகாண் ந்ேதன்.	பத் நாள்கள்
கழித் த்	தனித்தனியாகக்	கட் ய	 ணி டன்	வந்தார்கள்.	இ ேபான்ற
ழல்கள்தான்	என்ைன	இயக்கத் க் 	அ ப்பின.	

	
மி ந்த	நம்பிக்ைகேயா தான்	இயக்கத்தில்	இைணந்ேதன்.	நான்	மட் மல்ல,
எங்கள்	வ ப்பில்	நாற்ப 	ேபர்	இ ப்ேபாம்.	தி ெரன் 	பத் ப்	ேபர்	இல்லாமல்
ேபாய்வி வார்கள்.	அ த் ,	ஐந் 	ேபர்	ேபாவார்கள்.	இப்ப க்	 ம்பல்	 ம்பலாக
இயக்கங்க க் ள்	ேசர்ந்ேதாம்.”	
	
“������	���������	�������	�����	����������…”	
	

“1983-ம்	ஆண் க்	கைடசியில்	 லிகள்	இயக்கத்தில்	ேசர்ந்ேதன்.	 ைல	25-ம்
ேததி	ெவலிக்கைடச்	சிைறச்சாைலயில்	 ட் 	மணி,	தங்கத் ைர,	ெஜகன்	உள்பட
35	ேபர்	ெகால்லப்பட்டார்கள்.	அதற் 	அ த்த	இரண் 	நாள்களில்	ம ப
திட்டமிட் 	27	ேபர்	ெகால்லப்பட்டார்கள்.	அப்ேபாெதல்லாம்	 ட் மணி ம்
தங்கத் ைர ம்	எங்க ைடய	ேதசிய	நாயகர்கள்.	ெவலிக்கைட	சிைறப்
ப ெகாைலைய	ைமயப்ப த்திதான்	‘ம்’	நாவைல	எ திேனன்.	அந்தச்
சம்பவம்தான்	என்ைன,	பள்ளிக் டத்ைத,	 ம்பத்ைத	விட் 	இயக்கத்தில்
இைணயத்	 ண் ய .	ேபா ம்ேபா 	ெப ம்	நம்பிக்ைகேயா 	ெசன்ேறாம்.
எங்கள்	ஊரில்	அந்த	ேநரத்தில்	பல ம்	 ெளாட் க் த்தான்	ெசன்றார்கள்.	நான்



எல். . .இ-ல்தான்	ேசர	ேவண் ம்	என்பதில்	உ தியாக	இ ந்ேதன்.”	
	
	
“���?”	
	
“அந்த	ேநரத்தில்	எல். . .	இ	மட் ம்தான்	ஆ த	ரீதியாகச்	ெசயல்பட் ,
ெகரில்லாத்	தாக் தல்கைளப்	பரவலாகச்	ெசய் வந்தனர்.	மற்றவர்கள்	மக்கள்
மத்தியில்	இறங்கி	அரசியல்	ேவைலகைளச்	ெசய்தார்கள்.	அைர ைறயாக
ேசாசலிசக்	க த் கைளப்	ேப வார்கள்.	எல். . .இ	மட் ம்தான்	ெகரில்லா
இயக்கமாகத்	தீவிரமாகச்	ெசயல்பட் 	வந்த .	அவர்க ம்	ேசாசலிசத்	தமிழீழம்
என்ேற	 ழங்கினார்கள்.	அதனால்	 லிகள்	அைமப்பில்	ேசர	 ெவ த்ேதன்.
ஆனால்,	எல். . .இ-யில்	ேசர்வெதன்றால்,	அப்ேபா 	மிகக்	கஷ்டம்.	ெதாடர்ேப
எ க்க	 யா .	யாழ்ப்பாணத்திலி ந் 	விலகியி ந்த	எங்கள்	தீ க் க்
கைடசியாகத்தான்	பஸ்	வ ம்,	கைடசியாகத்தான்	கரன்ட்	வ ம்.	இயக்க ம்
கைடசியாகத்தான்	வந்த .	எல். . .இ-ல்	நான்	சந்தித்த	 தல்	ெபா ப்பாளர்	
கவிஞர்	நிலாந்தன்.	அவர்	 லம்தான்	இயக்கத்தின்	 ேநர	உ ப்பினராேனன்.
அவர்	அப்ேபாேத	கவிைதகள்	எ திவந்தார்.	நாங்கள்	ெகரில்லா	வாழ்க்ைகயில்
இ ந்த	காலத்தில்தான்	‘ தினி’	படகில்	வந்த	பயணிகள்	60	ேபர்	இலங்ைகக்
கடற்	பைடயால்	ெவட் க்	ெகால்லப்பட்டனர்.	நாங்கள்தான்	அந்த	உடல்கைளக்
கைரக் க்	ெகாண் வந் ,	ம த் வமைனயில்	ேசர்த்ேதாம்.	அன்றிர 	நிலாந்தன்
‘கடலம்மா’	என்ற	 கழ்ெபற்ற	அந்தக்	கவிைதைய	எ தினார்.	இயக்கத்தில்	இ ந்த
மிகச்	சில	சிந்தைனயாளர்களில்,	கைலஞர்களில்	நிலாந்த ம்	ஒ வர்.
எ த்தாளனாக	என் ைடய	உ வாக்கத்தில்	நிலாந்த க் ம்	ஒ 	பங் ண் .
அவைர	அ ெயாற்றித்தான்	நான்	கவிைதகள்	எ த	ஆரம்பித்ேதன்.	
	
மக்கள்,	வி தைல	இயக்கங்கைள	அவ்வள 	ஆதரித் 	ேநசித்தார்கள்.
அப்ேபா ,	இன் 	இ க் ம்	வடக் ,	கிழக் ப்	பிரி 	இ க்கவில்ைல;	தமிழர்	–
ஸ்லிம்	பைக	இ க்கவில்ைல.	இயக்கத் க் ள்	நிைறய	இஸ்லாமியர்கள்

இ ந்தார்கள்.	என் ைடய	ெந ங்கிய	நண்பர்கள்	பா க்,	உஸ்மான்	ேபான்ேறார்
இஸ்லாமியர்கள்தான்.	ஏறக் ைறய	தமிழ்	ேப ம்	அைனத் 	மக்க ேம	தமிழீழ
வி தைலப்	ேபாராட்டத்ைத	ஆதரித்த	காலம்	அ .	ேபாராட்டத் க் 	இந்தியாவின்
ஆதர 	இ ந்த	கால ம் ட.	ேபாராளிகைள	அைழத் ,	பயிற்சி	 காம்
அைமத் ,	சாப்பா 	ேபாட் ப்	பணம்	ெகா த் ,	ஆ தங்கைள ம்	தந்த 	இந்திய
அர .	அேதேவைளயில்,	பாலஸ்தீன	வி தைல	இயக்கத் டன்	உள்ள
ெதாடர்பினால்,	ேபாராளிகளில்	ஒ 	ப தியினர்	பாலஸ்தீனத்தி ம்	ெலபனானி ம்
பயிற்சி	ெபற் 	வந்தனர்.	அ வைர	இலங்ைக	ரா வம்	எந்தெவா 	சண்ைட ம்
ெசய்தி க்கவில்ைல.	ெவ மேன	 தந்திர	தினத்தில்	 ண் 	இல்லாத	ெவற் த்
ப்பாக்கிையக்ெகாண் 	அணிவ ப் 	ெசய் வந்த	ரா வம்	அ .	ஆக,	நாங்கள்

மிகப்	ெபரிய	பயிற்சி	ெபற்ற	பைட.	வ வான	இயக்கங்களாக	ஐந் 	இ ந்தன.



அைதத்	தவிர	சிறிய	சிறிய	இயக்கங்க ம்	இ ந்தன.	இ ந்தா ம்
இயக்கங்க க் ள்	ெபரிய	 ரண்கள்	இ க்கவில்ைல.	இயக்கத்	தைலவர்கள்
சந்தித் ப்	ேபசிக்ெகாண் ந்தனர்.	85-ம்	ஆண் 	ந ப்ப தியில்	எல். . .இ,
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃப்,	ெடேலா,	ஈேராஸ்	ஆகிய	இயக்கங்கள்	இைணந் 	ஒ
ன்னணிைய ம்	அைமத்தி ந்தன	p4c_1517206205.jpg.	

	
காலத் க் க்	காலம்	தமிழ்த்	தரப் கள்	பல்ேவ
ேபச் வார்த்ைதகள்,	ஒப்பந்தங்கைள	நடத்தியி க்கின்றன.
ஆனால்,	எந்த	ஒப்பந்தங்கைள ம்	இலங்ைக	அர 	 ைறயாக
நிைறேவற்றவில்ைல.	அதனால்,	இனி	இலங்ைக	அரேசா 	 ப்பாக்கிக்	 ழல்களால்
மட் ேமதான்	ேப ேவாம்	என் 	 ெவ த்ேதாம்.	‘ஆற்றல்	மி 	ைககளில்	ஆ தம்
ஏந் ேவாம்.	மாற் 	வழி	நாம்	அறிேயாம்’	என்பேத	எங்கள்	 ழக்கமாக	இ ந்த .
ஆனால்,	85-ல்	இந்திய	அரசின்	நிர்பந்தத்தின்	காரணமாக,	திம்
ேபச் வார்த்ைதக் 	நாங்கள்	நிர்பந்திக்கப்பட்ேடாம்.	இயக்கத்	தைலவர்கள்	ேவ
வழியில்லாமல்	சம்மதித்தார்கள்.	தமிழீழத் க் ப்	பதிலாக	மாகாணசைப
என்ெறல்லாம்	ேபசப்பட்ட .	நம 	ேபாராட்டம்	திைசமா கிறேதா	என	 தற்	 ழப்பம்
எனக் ள்	ஏற்பட்ட .	எங்க ைடய	இயக்கம்	நிகழ்த்திய	அ ராதா ரம்
ப ெகாைல	எனக் ள்	ெபரிய	அதிர்ச்சிைய	விைளவித்த .	 ழந்ைதகள்	உள்பட
ற் க் ம்	ேமற்பட்ட	அப்பாவி	சிங்களப்	ெபா மக்கள்	வி தைலப்	 லிகளால்

ெவட் க்	ெகாைல	ெசய்யப்பட்டனர்.	‘ேசாசலிசத்	தமிழீழம்’	என்
ேபசிக்ெகாண் ந்த	வி தைலப்	 லிகளின்	இந்த	நடவ க்ைக	எனக் ள்	ஆறாக்
கசப்ைப	ஏற்ப த்திய .	
	
நாங்கள்	விற்ற	 தல்	 ேல	‘ேசாஷலிச	தமிழீழத்ைத	ேநாக்கி…’	என்ப தான்.
பயிற்சி	 காமில்,	காைல	ேநரத்தில்	நாங்கள்	எ க் ம்	சத்தியப்	பிரமாண ம்
‘எம 	 ரட்சிகர	இயக்கத்தின்	 னித	இலட்சியமாம்	ேசாசலிசத்	தமிழீழத்ைத
அைடய…’	என் தான்	ஆரம்பிக் ம்.	இட வயப்பட்ட	இயக்கமாக	இ க் ம்	என
நாங்கள்	நம்பிய	இயக்கம்,	அப்பாவி	மக்கைளக்	ெகான்ற .	அைதத்	ெதாடர்ந்
86	-ம்	ஆண் 	ெடேலா	இயக்கத்ைத	வி தைலப்	 லிகள்	இயக்கம்	தாக்கித்	தைட
ெசய்த .	அப்ேபா ம்	நான்	இயக்கத்தில்தான்	இ ந்ேதன்.	ச க	விேராதிகைள
ஒழிக்கிேறாம்	என் 	சிறிய	தி டர்கைள,	பாலியல்	ெதாழிலாளர்கைள	எல்லாம்
மின்கம்பத்தில்	கட் ,	 ட் க்	ெகான்றார்கள்.	இைதப்	பல்ேவ 	இயக்கங்க ம்
ெசய்தனர்.	 லிக ம்	ெசய்தனர்.	மனநிைல	சரியில்லாமல்	திரிந்தவைனெயல்லாம்
சி.ஐ. 	என	‘அைடயாளம்	கண் ’	ெகான்றனர்.	எங்கள்	கிராமத்திேலேய	சிலர்
இயக்கங்களால்	ெகால்லப்பட்டனர்.	இைவ	எல்லாம்	ேசர்ந் 	எனக் ள்	ஒ
பாதிப்ைப	உண்டாக்கின.	இயக்கத்தின்	மீ 	என்	கசப் 	உணர் 	விரிய
ஆரம்பித்த .”	
	
“��������	����	����������	������������



���������	�������	����������	��������?”	
	
“அப்ேபா 	ெபரியளவில்	எந்தத்	தத் வார்த்தப்	 ரித ம்	எனக் 	இல்ைல.	ஆனால்,
ஏேதா	தவறான	விஷயம்	நடந் ெகாண் க்கிற 	என் 	மட் ம்	 ரிந்த .	நான்
மனதளவில்	இயக்கத்ைத	விட் 	விலகத்	ெதாடங்கிேனன்”	
	
“����������	����������	������������	�����
�������	������	���������?”	
	
“சி வயதில்	எம்.ஜி.ஆர்	பாடல்கள் லம்	ெதரிந்தைவதான்.	‘தனி ைடைம
ெகா ைமகள்	தீரத்	ெதாண் 	ெசய்யடா…	தானாய்	எல்லாம்	மா ம்	என்ப
பைழய	ெபாய்யடா…”	–	அவ்வள தான்	ெதரி ம்.	நான்	பிரான்ஸுக் ப்
ேபானபின் தான்	மார்க்ஸியம்	 றித் ம்	இட சாரி	இயக்கங்கள்	பற்றி ம்

ைமயாகத்	ெதரிந் ெகாண்ேடன்.	ஆனால்,	இயக்கத்தில்	எனக் 	ஏற்பட்ட
க த் 	ேவ பா 	என்ப 	பாலியல்	ெதாழிலாளிகள்,	சிறிய	தி டர்கள்
ெகால்லப்ப வதில்,	அப்பாவி	சிங்கள	மக்கள்	ெகால்லப்ப வதில்	இ ந் தான்
ெதாடங்கிய .	மார்க்ஸியம்,	மனித	உரிைமகள்	 றித்ெதல்லாம்	ெபரியளவிலான
தத் வார்த்தப்	 ரிதல்	இல்லாவிட்டா ம்	சாமானிய	மக்கள்
ெகாைலெசய்யப்பட்டைத,	அ ம்	தமிழீழம்	வாங்கித்த ம்	என் 	நான்	நம்பிய
லட்சியவாத	இயக்கத்தால்	ெசய்யப்பட்டைத	என்னால்	ஏற் க்ெகாள்ள

யவில்ைல”	
	
“�����,	���������	������	��������������
�������������������,	�������	�����������
������������?”		
	
“ஆமாம்,	அந்தச்	ெசயற்பா கள்	இலங்ைக	ெகாைலகார	ரா வ	ஆ தப்	பைடக்
எதிராக	நடந்தைவ.	ஆனால்,	அ ேவ	ெசாந்த	மக்க க் ம்	அப்பாவிச்	சிங்கள
மக்க க் ம்	எதிராகத்	தி ம் ம்ேபா ,	நான்	எப்ப 	அைத	ஏற் க்ெகாள்ள

ம்?	இந்தக்	ெகா ைமக க் ம்	வி தைலக்	க த்திய க் ம்	என்ன
ெதாடர் ?”	
	
“���	���������	�����������	����������
����������	���������	���������?”		
	
“விவாதத்திற்ெகல்லாம்	இயக்கத்தில்	இடமி க்கவில்ைல.	அவ்வள 	இ க்கமான
தைலைம	அ .	இயக்கத்தின்	ஆரம்ப	நாள்களில்	அரசியல்	மத்தியக்	 	என
ஒன் 	இ ந்தா ம்	அ 	பலவீனமாகேவ	இ ந்த .	பின் 	மத்தியக்	 ேவ
இல்லாமல்	ேபாய்த்	தனிநபர்	தைலைம	என்றான .	தைலைம	எ க் ம்	 விற்



எதிராகக்	க த் ச்	ெசான்னவர்கள்	ஒன் 	இயக்கத்திலி ந் 	நீக்கப்பட்டார்கள்
அல்ல 	ெகால்லப்பட்டார்கள்.	இயக்கத்தின்	ஆரம்பக்	காலங்களிேலேய
‘ தியபாைத’	 ந்தரம்,	மேனா	மாஸ்டர்,	ஒப்ராய்	ேதவன்	ேபான்ற	பலர்
தைலைமேயா 	 ரண்பட் 	ேவ 	அரசியல்	இயக்கங்களில்	இயங்கினார்கள்.
இவர்கள்	அைனவ ேம	பின் 	 லிகளால்	ெகால்லப்பட்டார்கள்.	
	
லிகளின்	இரண்டாம்	கட்டத்	தைலவராக	இ ந்த	ராகவன்	ேபான்ேறார்	மாற் க்
க த் கைள	 ன்ைவத் ,	 ம்	வைர	ேபாரா ப்	பார்த் விட் ,	உயி க்
ஆபத் 	ஏற்பட்ட	த ணத்தில்	ெவளிநா க க் த்	தப்பிச்	ெசன்றார்கள்.	உட்கட்சிப்
ேபாராட்டம்	என்ப 	அப்ேபாேத	ெதாடங்கிவிட்ட .	அேதேபால,	அந்தப்	ேபாராட்டம்
க ைமயாக	ந க்கி	அழிக்க ம்பட்ட .	
	
நான்	இயக்கத்தில்	இ ந்த	நிைல	என்ப 	தைலைமையேயா,	 ன்னணித்
தைலவர்கைளேயா	ேநர யாகப்	பார்த் 	விவாதிக் ம்	அள க் ப்	ெபரிதில்ைல.
அதிகபட்சம்	எங்கைளப்	ேபான்றவர்களால்	திலீபைனப்	பார்த் 	 ைறயிட	 ம்.
அவ ம்	நாம்	ெசால்வைதக்	ேகட் க்ெகாள்வார்;	விவாதிக்க	மாட்டார்.	நான்
இ ந்த 	சிறிய	ெகரில்லா	 வில்.	இயக்கத்தில்	அப்ேபா 	அரசியல்	வ ப் கேள
நடத்தப்படவில்ைல.	எளிய	கிராமத் 	இைளஞனாக,		நடப்ப 	தவெறனத்

ெதரிந்த .	ஆனால்,	என்ன	ெசய்வ 	எனத்
p4c_1517206221.jpg	ெதரியவில்ைல.	நமக் 	இ தித்	தீர்
தமிழீழம்தான்.	அதற்காகப்	 லிகள்	இயக்கம்	 ன்னின் 	ேபாரா
வ கிற .	ஆக,	அவர்கைளவிட் 	ெவளிேயற ம்	 யா .
அப்ேபா 	 லிகள்	இயக்கத்தில்	ேச ம்ேபாேத	சில

நிபந்தைனக க் க்	கட் ப்பட் க்	ைகெய த்திட் க்	ெகா க்க	ேவண் ம்.
அதிெலா 	நிபந்தைன:	‘இயக்கத்ைதவிட் 	ெவளிேயறினாேலா,	ெவளிேயற்றப்
பட்டாேலா,	அவர்	ேவ 	எந்தெவா 	அைமப்பி ம்	ேசரக்	 டா .	எவ்வித	அரசியல்
நடவ க்ைகயி ம்	ஈ படக்	 டா .	இந்த	நிபந்தைனைய	மீறினால்,	மரண
தண்டைன	வழங்கப்ப ம்.’	
	
1986-ல்	ஈ.பி.ஆர்.எல்.எஃைபப்	 லிகள்	இயக்கம்	தாக்கி	அழிக்கத்	திட்டமிட்டேபா
நான்	ெவளிேயறிேனன்.	வீட் ம்	வ ைம.	யாழ்ப்பாணத் க் ப்	ேபாகக் ட
பஸ்ஸூக் க்	கா 	இ க்கா .	வீட் லி ந்தேபா 	 லிகள்	பண்ைணப்	பாலத்தில்
ைதத் ைவத்த	சிலிண்டர்	கண்ணிெவ ையக்	கிளப்பிவிட்ேடன்	எனப்
ெபாய்க் ற்றம்	சாட்டப்பட் ப்	 லிகளால்	ைக ெசய்யப்பட் த்	த த்
ைவக்கப்பட்ேடன்.	 லிகளின்	அப்ேபாைதய	ஆ தப்	ெபா ப்பாளர்	ெஜானி	நீண்ட
விசாரைணயின்	பின்	என்ைன	வி வித்தார்.	இனி	அரசியல்	பக்கேம
தைலைவத் ம்	ப க்கக்	 டா 	எனக்	க ம்	எச்சரிக்ைக	ேவ .	அ த் 	என்ன
ெசய்வ 	என் ம்	ெதரியாமலி ந்ேதன்.	
	



ஆ 	மாதம்	கழித் ,	இலங்ைக	–	இந்திய	ஒப்பந்தம்	வந்த .	இந்திய
அைமதிப்பைட	இலங்ைகக் 	வந்த .	 லிக க் ம்	இந்திய	அைமதிப்பைடக் ம்
ேபார்	 ண்ட .		ஒ 	கட்டத்தில்	 லிகள்	பின்	வாங்கி,	காட் க் ச்	ெசன்றார்கள்.
தமிழ்ப்	ப திகள்	 க்க	அைமதிப்பைடயின்	கட் ப்பாட் க் ள்	வந்தன.
கணக்கிட	 யாத	ெகாைலகைள,	பாலியல்	வன் ணர் கைள,	சித்ரவைதகைள,
அவமானங்கைள,	அத் மீறல்கைள	இந்திய	ரா வம்	நடத்திய .	இ தியில்
ஒ நாள்	அைமதிப்பைட	எங்கள்	கிராமத் க் ம்	வந்த .	 லிகள்,	 ன்னாள்
லிகள்,	அவர்க க் 	உதவி	ெசய்தவர்கைள	அைமதிப்பைட	ேத ய .	அைமதிப்
பைடக் த்	 ைணக்	 க்களாக	டக்ளஸ்	ேதவானந்தா,	பரந்தன்	ராஜன்
ேபான்றவர்களால்	வழிநடத்தப்பட்ட	இைளஞர்க ம்	வந்தார்கள்.	 லிக டனான
தங்கள்	பைகைய	அைமதிப்பைடக் க்	 லிப்பைடயாக	மாறி	அவர்கள்	ேநர்ெசய்ய
யன்றார்கள்.	

	
அவர்க க் 	யார்	யார்	 லிகள்	இயக்கத் டன்	ெதாடர் ைடயவர்கள்	என்
நன்றாகத்	ெதரி ம்.	எல்லா ேம	கிராமத்தில்	எங்கள்	மாமன்	மச்சான்கள்தாேன!
என்	வீட் க் ம்	இரண் 	 ைற	இந்திய	ரா வம்	ேத 	வந்த .	நல்வாய்ப்பாக
நான்	தப்பிவிட்ேடன்.	இதனால்	என்னால்	யாழ்ப்பாணத்தில்	இ க்க	 யவில்ைல.
அங்கி ந் 	தப்பி,	ெகா ம் க் 	ஓ 	வந்ேதன்.	நான்	ெகா ம் க் 	வர ம்
லிக க் ம்		இலங்ைக	அதிபர்	பிேரமதாசா க் ம்	ஓர்	ஒப்பந்தம்	வர ம்	சரியாக
இ ந்த .	பிேரமதாசா	ஆட்சிக் 	வந்த ம்	இந்திய	ரா வத்ைத	ெவளிேயற்ற
ேவண் ம்	என்பதில்	அவர்		உ தியாக	இ ந்தார்.	அைமதிப்பைடைய	எதிர்த் ப்
ேபாரிட்ட	 லிக க் 	நிதி	மற் ம்	ஆ த	உதவி ம்	ெசய்தார்.	1990	மார்ச்சில்
இந்திய	ரா வம்	ெவளிேயறிய ம்	ம ப ம்	 லிக க் ம்	இலங்ைக
ரா வத் க் ம்	சண்ைட	ஆரம்பித்த .	என்ைனப்	பயங்கரவாதத்	தைடச்
சட்டத்தில்	ைக ெசய் ,	சிைறக் 	அ ப்பினார்கள்.	அந்தச்	சட்டத்தில்
ைக ெசய்தால்	விசாரைணயின்றி	எவ்வள 	காலம்	ேவண் மானா ம்	சிைறயில்
அைடக்கலாம்.	நான்	ைக 	ெசய்யப்பட்ட 	என்	 ம்பம்	உட்பட	யா க் ம்
ெதரியா .	தகவல்	ெதரிவிக்க	வழி மில்ைல.	என்ன	ஆேவன்	எப்ப 	ெவளிேய
வ ேவன்	எனத்	ெதரியவில்ைல.	நான்	ெகா ம்பில்	இ ந்தேபா 	எனக்
சிங்களத்	ேதாழி	ஒ வர்		கிைடத்தார்.	அவர்	தன்ப தி	அரசியல்வாதிகைள
அ கிப்	ெப ந்ெதாைக	லஞ்சம்	ெகா த் 	எ த்த	 யற்சியால்	நான்
மாதங்கள்	கழித் ,	சிைறையவிட் 	ெவளிேய	வந்ேதன்.”	
	
“������	��������	�������	�����	������	�������
��������?”	
	
“நான்	ெகா ம்பில்	இ க்க	 யாத	நிைல.	தினந்ேதா ம்	ெகாைலகள்.	இலங்ைக
ரா வம்,	தமிழ்	இயக்கங்கள்,	ேஜவிபி,	ஜிகாத்	எ ம்	இஸ்லாமிய	ஆ தக் 	என
யார்,	யாைரச்	 ட் க்ெகால்வார்கள்	என	ஒன் ம்	ெதரியவில்ைல.	இலங்ைக



ரா வேம	பல்ேவ 	ஆ தக்	 க்கைள	உ வாக்கிய .	உதாரணமாக,	‘பச்ைசப்
லிகள்’	என்ெறா 	அைமப் 	ேநர யாகேவ	ெஜயவர்த்தேன	மகனின்	கட் ப்பாட் ல்
ெகாைலகைளச்	ெசய்தார்கள்.	தமிழர்க க் த்	தங்க	வீ 	கிைடக்கா ;	வி தி
கிைடக்கா .	 ன்னாள்	 லி	என்பதால்,	இந்தியா க் ம்	வர	 யா .	அப்ப
வந்தால்,	ேநர யாகச்	சிைறக் 	அ ப்பிவி வார்கள்	என	அஞ்சிேனன்.	ஆக,
ெவளிநாட் க் த்	தப்பிச்	ெசல்வெதான்ேற	என்	 ன்	இ ந்த	தீர் .	
	
என்	அண்ணா	ெஜர்மனியில்	இ ந்தார்.	அவர்,	‘தாய்லாந் க் ப்	ேபா’	என
வழிகாட் னார்.	தி ட் த்தனமாக	ஒ 	பாஸ்ேபார்ட்ைடத்	தயார்	ெசய் 	தாய்லாந்
ெசன்ேறன்.	அங்ேக	 ன்றைர	வ டங்கள்	அகதியாக	வாழ்ந்ேதன்.	அங்ேக ம்	சில
பிரச்ைனகள்.	தாய்லாந்தில்	எங்கைள	அகதியாக	ஐ.நா-வின்		‘அகதிகளிற்கான
உயர்	ஆைணயம்’	ஏற் க்ெகாண்ட .	ஆனால்,	தாய்லாந் 	அர 	எங்கைள
அகதியாக	ஏற்க	ம த்த .	பல ைற	சிைறவாசம்.	உலகின்	ெகா ரமான
சிைறகளில்	பாங்காக்	சிைற ம்	ஒன் .	
	
1993-ல்	அங்கி ந் 	பாரிஸுக் 	எல்லா	அகதிகைள ம்	ேபாலேவ	நா ம்	பிெரஞ்
கள்ளப்	பாஸ்ேபார்ட் ல்	ேபாேனன்.	ஒ ேவைள	எனக் 	லண்டன்	கள்ளப்	பாஸ்ேபார்ட்
கிைடத்தி ந்தால்,	லண்டன்	ேபாயி ப்ேபன்.	இப்ப 	என்	வாழ்க்ைகயின்	ஒவ்ெவா
காலகட்டத்ைத ம்	 றச் ழல்கேள	தீர்மானித்தன.	இன்ைறக் ம்	நான்	எந்த
நாட் ல்	இ க்க	ேவண் ம்;	எத்தைன	நாள்கள்	இ க்க	ேவண் ம்	என்பைதத்
தீர்மானிப்ப ,	அந்தந்த	நாட் ன்	அர கள்தான்.	நான்	இன்ன ம்	பிெரஞ் க்

மகன்	கிைடயா ;	அகதிதான்.	பிெரஞ் க்	 மக க் 	இந்தியா	வர	ஆ
மாத	விசா	வழங்கப்ப கிற .	ஆனால்,	என்ைனப்	ேபான்ற	ஓர்	அகதிக் 	ஒ 	மாத
விசாதான்	த கிறார்கள்.	அதி ம்	இந்தியாவின்	சில	ப திக க் ச்	ெசல்ல

யா .	அதற் ச்	சிறப் 	அ மதி	வாங்க	ேவண் ம்.’’	
	
“�������	������	�����	�������
�������������������.	����������	���������
����������	����������?”	
	
“2015-ல்	ெடாேராண்ேடா	சர்வேதசத்	திைரப்பட	விழா க் 	அைழப்பாளராகச்
ெசன்றி ந்ேதன்.	இதற் 	 ன்	‘ெசங்கடல்’	திைரயிட க் ,	அைழப்பாளராகக்
கனடா	ெசன்ற	நிைலயி ம்	எமிகிேரசனில்	படாதபா 	ப த்திவிட்டார்கள்.
‘இப்ேபா 	அந்தப்	பிரச்ைன	இ க்கா ,	நாம்தான்	 கம்	ெதரிந்த
ந கராகிவிட்ேடாேம’	என் 	நிைனத்ேதன்.	வாழ்க்ைகயில்	 தல்	 ைறயாக
விமானத்தில்	 தல்	வ ப்பில்	பிரயாணம்.	வந்திறங்கியேபா 	என்	ெபயர்	தாங்கிய
அட்ைட டன்	விழாக் வின்	ஒ வர்	காத்தி ந்தார்.	ஏற்பாெடல்லாம்	சிறப்பாக
இ க்கிறேத	என	நிைனத்ேதன்.	எமிகிேரஷனில்	பாஸ்ேபார்ட்ைடப்	பார்த் விட் ,
அ மதிக்க	 யா 	என்றார்கள்.	காரணம்,	நான்	ஒ 	 ன்னாள்	 லிப்ேபாராளி.



‘அெதல்லாம்	கன	காலத் க் 	 ன்னால்’	என்றதற் ,	‘ெதரி ம்	ெதரி ம்’
என்றார்கள்.	‘விசாைவ	ேகன்சல்	ெசய்கிேறன்’	என்றார்கள்.	பிற ,	ேபாரா 	விழா
நடக் ம்	10	நாள்க க் 	மட் ம்	அ மதி	ெபற்ேறன்.	அ ம்	என்	பாஸ்ேபார்ட்ைட
அவர்கேள	ைவத் க்ெகாண்டார்கள்.	தி ம்பிவ ம்ேபா 	என 	ஒ 	வ ட	கனடா
விசாைவ	ரத் ச்	ெசய் 	என்ைன	ெவளிேயற்றினார்கள்.”	
	
“�����������	���������	����������	�������,
���	������	������	��������?”		
	
“எங்கள்	கிராமேம	நாடகெவறி	பி த்த .	இரவில்	வி ய	வி ய	கிறிஸ் வ
ெதன்ேமா க்	 த் கள்	நடக் ம்.	 ற் த்தில்	ராஜாவாக	ஒ வ ம்	பிற் த்தில்
ராஜாவாக	ேவெறா வ ம்	ந க் மளவிற் 	நீண்ட	 த் கள்	அைவ.	 த்தின்
அள 	8-9	மணி	ேநரங்களி க் ம்.	 த்திற்கான	ஒத்திைக	மாத்திரம்	ஏெழட்
மாதங்கள்	நடக் ம்.	ஒத்திைகைய	ேவ க்ைக	பார்ப்பதற்ேக	மக்கள்	 ட்டம்
ட்டமாக	வ வார்கள்.	

நான்	10	வயதிேலேய	 த்தில்	ந க்க	ஆரம்பித் விட்ேடன்.	நான்	ந த்த	 தல்
பாத்திரேம	 ேராகி	பாத்திரம்தான்	(சிரிக்கிறார்).	பண்டார	வன்னியன்	 த்தில்
நான்தான்	காக்ைகவன்னியன்.	பிற 	ச கச்	சீர்தி த்த	நாடகங்கள்	எ தி
ந ப்ப ,	நாடகங்கள்	இைடேய	சினிமாப்	படப்பாடல்கைளப்ேபாட் 	வாயைசப்ப
என	இ ந்ேதாம்.	அப்ேபா 	நாங்கள்	வாயைசத்த	‘நம 	ெவற்றிைய	நாைள
சரித்திரம்	ெசால் ம்’	எம்.ஜி.ஆர்.	பாடல்தான்	இப்ேபா ம்	என்	ெசல்ேபான்
ரிங்ேடான்.	
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இயக்கத்தில்	இ ந்த	காலகட்டத்தி ம்	கவிைத	எ வ ,	மக்கள்	மத்தியில்
நாடகங்கள்	ேபா வ 	என	இ ந்ேதாம்.	நிலாந்தன்	எ திய	‘வி தைலக்	காளி’
என்ற	நாடகத்ைத	ஒ 	நாளில்	பத் 	கிராமங்களில் ட	ந த்தி க்கிேறாம்.	எனேவ,
கைலயின்	மீதான	ஆர்வம்	எனக் ச்	சி பிராயத்தில்	ஆரம்பித்த .	
	
15	வயதில்	எனக் க்	கட ள்	நம்பிக்ைக	ேபாய்விட்ட .	சிைறக் ச்	ெசன்றேபா
கட ள்	நம்பிக்ைக	ம ப ம்	வந்த .	ெவளிேய	வந் 	தாய்லாந் 	ேபானேபா
நான்	எ த் ச்	ெசன்றைவ	இரண்ேட	 த்தகங்கள்.	அைவ	பாரதியார்	கவிைதகள்
மற் ம்	ைபபிள்.	தாய்லாந்தில்	தமிழில்	ப ப்பதற் 	ஏ ம்	கிைடக்காமல்
ைபபிைள ம்	பாரதியார்	கவிைதகைள ம்	தி ம்பத்	தி ம்பப்	ப த்தவாறி ந்ேதன்.
எப்ேபா 	ைபபிைளக்	கசடறக்	கற்ேறேனா,	அந்தத்	த ணத்தில்	என்	கட ள்
நம்பிக்ைக	 ற்றாக	அழிந்த .	தாய்லாந்தில்	இ க் ம்ேபாேத,	அங்கி ந்த
ந் 	ஈழத்	தமிழர்க க்காக	‘ெநற்றிக்கண்’	என்ற	ைகெய த் 	–	ெஜராக்ஸ்

பத்திரிைகைய	நடத்திேனன்.		பிரான்ஸுக் ப்	ேபான	பிற ,	‘நான்காம்	அகிலம்’
என்ற	சர்வேதச	ட்ராட்ஸிகிய	கம் னிஸ்ட்	கட்சியில்	இைணந்ேதன்.	கட்சிக் ள்
ெசன்ற	பிற தான்	என் ைடய	இலக்கிய	வாசிப் 	சரியான	 ைறயில்
ெதாடங்கிய .	கட்சித்	ேதாழர்க டனான	உைரயாடல்கள்	 லம்தான்	எ த்தாளன்



ேஷாபாசக்தி	உ வானான்.”	
	
“	`��������	����’������	���������	���������
�������	��������,	�����	�����	�����
�������������?”	
	
“நான்	பிரான்ஸ்	ேபாய்	ஒ 	மாதம்	இ க் ம்.	ேவைல	ேசாலி	ஏ மில்ைல.	
‘தண்ணி’யில்	சாைலயில்	ேபாய்க்ெகாண் ந்ேதன்.	தமிழ்க்	கைடத்ெத ப்
ப தியில்	‘ெதாழிலாளர்	பாைத’	எ ம்	பத்திரிைகையச்	சில	தமிழ்	இைளஞர்கள்
விற் க்ெகாண் ந்தனர்.	நான்	அந்தப்	பத்திரிைகையக்	கா 	ெகா த்
வாங்கியேதா ,	அவர்களிடமி ந்த	சி 	பிர ரத்ைத ம்	வாங்கிய ம்	அவர்கள்
ேபரதிர்ச்சி	அைடந்தார்கள்.	ெபா வாக	யா ம்	அந்தப்	பத்திரிைகைய
வாங் வதில்ைல.	அந்தப்	பத்திரிைகயின்	ெமாழிேய	 ரட்சிகரக்
கர ரடாயி க் ம்.	பின்னாளில்	நாேன	அந்தப்	பத்திரிைகையத்
ெத த்ெத வாக	விற்றி க்கிேறன்.	
	
நான்	வலியப்ேபாய்	பத்திரிைகைய	வாங்கிய 	அவர்க க் 	உற்சாகத்ைதக்
ெகா த்தி க்க	ேவண் ம்.	உடேன	ெதாடர் 	எண்	ேகட்டார்கள்.	எண்ைணக்
ெகா த் 	விட்ேடன்.	அ த்த	நாேள	ெதாடர் 	ெகாண்டார்கள்.	அவர்க டனான
தற்	சந்திப்பில்தான்	ட்ராஸ்கி	எ ம்	ெபயைர	அறிந்ேதன்.	அைதத்	ெதாடர்ந்

ஏராளமான	உைரயாடல்கள்.	அவர்கள்தான்	என்ைனத்	ேதசியவாத
அரசியலிலி ந் 	ெவளிேய	ெகாண் வந்தவர்கள்.	அந்த	இயக்கத்தில்	தமிழர்கள்
மட் மல்ல,	பிெரஞ் த்	ேதாழர்க ம்	இ ந்தனர்.	வ ஷத் க் 	ஒ ைற	சம்மர்
ேகம்ப்	அைழத் ச்	ெசன் 	வ ப் கள்	நடக் ம்.	உலகம்	 வ மி ந் 	வ ம்
ட்ராட்ஸ்கியர்கள்	அந்தப்	பயிற்சி	 காமில்	கலந் ெகாள்வார்கள்.	நான்
வ டங்கள்	க ைமயான	பயிற்சியில்	 ரட் 	 ராட்ஸ்கியவாதியாக	உ வாேனன்.
அப்ேபா தான்	தமிழகத்திலி ந் 	அ.மார்க்ஸ்,	ெபா.ேவல்சாமி,	ரவிக் மார்
ஆகிேயார்	இைணந் 	நடத்திய	‘நிறப்பிரிைக’	இதழ்கள்	ேவ 	ேதாழர்கள்	 லம்
கிைடத்தன.	சாதி,	தலித்தியம்	 றித்த	கட் ைரகைள	‘நிறப்பிரிைக’யில்
வாசித்ேதன்.	அ 	 றித் க்	கட்சிேயா 	உைரயாடத்	ெதாடங்கிேனன்.	அதில்
ரண்	ஏற்பட்ட .	‘வர்க்கப்	 ரட்சி	நைடெபற்றால்,	சாதி	ஒழிந் வி ம்’	என்ற

வழைமயான	எளிய	 த்திரேம	அவர்களிடமி ந்த .	நான்	கட்சியிலி ந்
ெவளிேயறிேனன்.	
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98-ம்	ஆண் 	இந்தியா க் 	வந்ேதன்.	இந்தியாவில்	என்	அம்மா,	அப்பா,	தங்ைக
அகதிகளாக	வாழ்ந் வந்தார்கள்.	நான்	பிரான்ஸிலி ந் 	கிளம் ம்ேபா ,	ேதாழர்
கன்,	அ.மார்க்ஸின்	தஞ்சா ர்	 கவரிையக்	ெகா த் 	அ.மார்க்ைஸப்	ேபாய்

அவசியம்	சந்திக்கச்	ெசான்னார்.	நான்	அவர்	வீட் க் ப்	ேபாேனன்.	அங்ேக
ஒ நாள்	 வ ம்	அவரிடம்	உைரயா ேனன்.	அங்கி ந் 	ெசன்ைனக் க்
கிளம்பியேபா ,	வளர்மதி,	ராஜன்	 ைற	ஆகிேயாரின்	ெதாைலேபசி	எண்கைளத்
தந் 	அவர்கைளச்	சந்திக்கச்	ெசான்னார்	மார்க்ஸ்.	இப்ப த்தான்	‘நிறப்பிரிைக’

ேவா 	உைரயாட ம்	பின்	நவீனத் வம்,	தலித்தியம்,	ெபரியாரியம்
ஆகியவற்ைறக்	கற்க ம்	ெதாடங்கிேனன்.”	
	
“��������	������������	����������	���������
���������	����������?	���	�������������
�������������������	������������	���������
�����������	���������?”	



	
“பின்நவீனத் வம்	என்ன	கட ளா,	நம்பிக்ைக	ைவக்க.	என்ைனப்	ெபா த்தவைர
பின்நவீனத் வம்	என்ப 	ஓர்	ஆய் ச்	ெசல்ெநறி.	இலக்கியப்	பிரதிகைள ம்
கைலைய ம்	அரசியைல ம்	ச கத்ைத ம்	 ரிந் ெகாள்வதற்கான
அ கல் ைற.	அதில்	எனக் 	ஆர்வம்	உண் .	
வல சாரிகள்	மட் மல்ல;	இலக்கியப்	ேபாலிக ம்	பின்நவீனத் வம்	எனப்	ேபாகிற
ேபாக்கில்	உச்சரித் ச்	ெசல்கிறார்கள்.	பின்நவீனத் வத்தின்	ெபயரால்	ஃேபார்ேனா
பட	இைணயங்கைள	ஆதரித்த	ெகா ைம ம்	இங் தான்	நடந்த .	அைத
எதிர்த் க்	க ைமயாக	என 	வைலதளத்தில்	எ தியி ந்ேதன்.	வர்க்கப்
பிரச்ைனகள்	 றித்ேதா,	பண்பா 	 றித்ேதா	உைரயாடல்	நடக் ம்ேபாெதல்லாம்,
‘பின்	நவீனத் வம்	அைனத்ைத ம்	கட் ைடக் ம்’	என	உளறிக்	ெகாட் வார்கள்.
மிகக்	ெகாச்ைசயாகப்	பின்நவீனத் வத்ைதப்	 ரிந் ைவப்பவர்கள்
இவர்கெளன்றால்,	பின்	நவீனத் வத்ைத	எதிர்ப்பவர்கேளா	அைத	இன் ம்
ெகாச்ைசயாகப்	 ரிந் ைவத்தி க்கிறார்கள்.	பின்நவீனத் வம்	தத் வங்கைளக்
ேகள்விக் ள்ளாக் ம்	ஓர்	ஆய் ைறைம.	அைதேய	தத் வமாக் வ ம்
அரசியல்	நி வனமாக் வ ம்	சட்டகமாக் வ ம்	அறியாைம.”	
	
	“������	����	�����	����������	����	��������?”	
	
“ஆம்.	நான்	பாரீஸுக் ப்	ேபான டேன	சிவசக்தி	என்ற	ெபயரில்	எ திேனன்.
‘ெசால்ல 	சிவசக்தி	எைனச்	 டர்	மி 	அறி டன்	பைடத் விட்டாய்’	என்ற
பாரதியின்	வரியில்	இ ந் 	எ த்த .	அன்ரனிதாசன்	என்ற	ெபயரி ம்	சிலவற்ைற
எ திேனன்.	அப்ேபா 	பணக்	கஷ்டம்,	அகதி	வழக்ைக	ேவ 	நடத்தியாக
p4c_1517206205.jpg	ேவண் ம்.	அதனால்	இரண் 	இலக்கியப்
பரி ப்	ேபாட் க க் க்	கைத ம்	கவிைத ம்	அ ப்பிேனன்.
இரண் 	ேபாட் களி ேம	கைதக் 	இரண்டாம்	பரி ;	கவிைதக்
தல்	பரி .	ஆனால்,	இந்த	இைடெவளியில்	கட்சியில்

ேசர்ந் விட்ேடன்.	கட்சி	இந்தப்	பரி ப்	பணத்ைத	வாங்காேத
என்ற .	அதனால்	நான்	வாங்க ம்	இல்ைல.	கட்சிையவிட் 	ெவளிேய	வந்தபின்
சிவசக்தி	என்ற	ெபயைர	விட் விட	ேவண் ம்	என் 	என்	அற ணர் 	ெசான்ன .
பாரதிதாசன்,	 ப் ரத்தினதாசன்	என்ெறல்லாம்	நமக் ப்	பி த்த	ஆ ைமகளின்
ெபயைரச்	 க்ெகாள்வ 	நம்	வழக்கமல்லவா.	ேபாதாக் ைறக் 	அப்ேபா
ெஜயேமாகனதாசன்	என்ெறா வர்	ேவ 	 ற்றிக்ெகாண் ந்தார்.	அதனால்,
எனக் ப்	பி த்த	கைலஞர்	ஒ வரின்	ெபயைர	நான்	 ட் க்ெகாள்ள
நிைனத்ேதன்.	ெஜயகாந்தைன	எனக் ப்	பி க் ம்.	ஆனால்,	ெஜயசக்தி	என்ற
ெபயர்	பி க்கவில்ைல.	எனக் 	ந ைக	‘பசி’	ேஷாபாைவ	மிக ம்	பி க் ம்.
அதனால்	ேஷாபாசக்தி	என் 	ைவத் க்ெகாண்ேடன்.	‘ேஷாபாசக்தி’	ஆனபிற ,
எ திய	கைதகைளத்தான்	ெதா ப்பாக்கி ள்ேளன்.	சிவசக்தி	மற் ம்
அன்ரனிதாசன்	எ ம்	ெபயரில்	எ தியவற்ைற	 	மைறத் விட்ேடன்.	ஆனால்,



என்	ெசல்ல	விமர்சகர்கள்	அவற்ைறக்	கண் பி த் 	இைணயத்தில்	பதிேவற்றி
வ கிறார்கள்.		அைவெயல்லாம்	தமிழ்	ேதசியத் க் 	அைற ம்	கைதக ம்
கவிைதக ம்.	ேஷாபாசக்தி	என்கிற	ெபயரில்	நான்	எ திய	 தல்	கைத	‘எலி
ேவட்ைட’.	”	
	
“�������	���������������	�����,	����	��������,
���������	����	�����	�������	��������	����
���������	����	����������������	��������
����������?”		
	
‘‘நான்	 லிகள்	அைமப்பில்	83-ம்	ஆண் 	ேசர்ந் 	86-ம்	ஆண்
ெவளிேயறிவிட்ேடன்.		ஆனால்,	 லிகைளப்	பகிங்கிரமாக	எ தி	எதிர்க்கத்
ெதாடங்கிய 	98-ல்தான்.	நான்	அந்த	இடத் க் 	வந் 	ேச வதற் 	12
ஆண் கள்	ஆன .	இந்தக்	காலங்களில்	நான்	எ தாம ம்	இல்ைல.	ஏேதா
ெசாற்பமாகேவ ம்	எ தி ள்ேளன்.	இந்தக்	காலத்தில்	தமிழ்	ேதசியத்திற்
ஆதரவான	பிரதிகைள ம்	எ தி ள்ேளன்.	
	
இந்த	ேதசியவாதப்	ேபாக்கிலி ந் 	நான்	என்ைனத்	 ண் த் க்ெகாண் 	தமிழ்
ேதசியத்ைத ம்	 லிகைள ம்	தீவிரமாக	எதிர்க் ம்	நிைலக் 	வந்ததற் 		
க்கியமான	காரணம்,	நான்	கம் னிஸ்ட்	கட்சியில்	இயங்கியேபா 	ேதசியவாதம்
றித் 	நடந்த	உைரயாடல்கள்.	அைதவிட ம்	 க்கியமாகப்	 லிகளின்

ெசயற்பா கேள	என்ைன	அவர்கைள	ேநாக்கி	விமர்சிக்கத்	 ண் ன.	அவர்கள்
ஸ்லிம்கைளக்	கட் ய	 ணிேயா 	24	மணி	ேநரத்தில்	வடக்கிலி ந்

ெவளிேயற்றிய ,	நா 	கடந் 	வந் ம்	பயங்கரவாதச்	ெசயல்களில்	ஈ பட்ட ,
பாரீஸில்	ேதாழர்	சபாலிங்கத்ைதச்	 ட் க்ெகான்ற 	என் 	ஏராளமானைதக்
றிப்பிட் ச்	ெசால்லலாம்.	எ வதற்காக	ஒ 	ம சைனச்	 ட் க்ெகால்வதா?
லிகள்	ேம ம்	ேம ம்	வன்ெகா ைம	அைமப்பாக	மாறிக்ெகாண் ந்ததால்,	இனி
விமர்சித் த்தான்	ஆக	ேவண் ம்	என	 ெவ த்ேதன்.	இந்த	 ைவ
இயக்கத்ைதவிட் 	வந்த	ம நாேள	எ க்கவில்ைல.	12	ஆண் களாயிற் .	நான்
லி	எதிர்ப்பாளன்	ஆவதற் க்	காரணம்	 லிகேள.	ஆம்,	அவர்கேள	என்ைனப்	 லி
எதிர்ப்பாளன்	ஆக்கினார்கள்”	
	
“����	���������	�������������,	����������
���������������	�������?”	
	
“பல ைற	உடல்ரீதியான	தாக் தல்	எத்தனங்கள்	நிகழ்ந்தா ம்	ஓரி 	தடைவதான்
வசமாக	அவர்களிடம்	சிக்கிேனன்.	 லிகள்	–	சந்திரிகா	 ட் ன்ேபா 	இதன்
பின்னால்	உள்ள 	சமாதானம்	அல்ல,	ேபார்த்	தயாரிப் 	 ன்ேனற்பா கேள	என	
‘ெதாழிலாளர்	பாைத’	பத்திரிைகயில்	எ தி,	அைத	மக்களிடம்	எ த் ச்



ெசன்ேறாம்.	அதற் 	அ த்தார்கள்.	ேம	தின	ஊர்வலத்தில்		ைவத் த்
தாக்கினார்கள்.	ெத வில்	பத்திரிைக	விற் க்ெகாண் 	நிற் ம்ேபா 	தாக்கி,
பத்திரிைககைளப்	பறித் ச்	ெசன்றி க்கிறார்கள்.	அவ்வப்ேபா 	சில	பல
மிரட்டல்கள்	வ ம்.	இப்ேபா 	இந்தத்	தமிழகப்பயணத்தில் ட	ஒ 	 த்தக
ெவளியீட் 	விழா க் ச்	ெசன் 	வ ம்ேபா 	ஒ வர்,	‘ேடய்	ேஷாபாசக்தி	 க்
ஃேப க் 	வாடா…	உைதக்கிேறன்’	என் 	கத்தினார்.		

	p4f_1517206287.jpg
	
நான்,	‘நன்றி	ேதாழர்’	என் 	ெசால்லிவிட் 	வந் விட்ேடன்.	விசாரித்தேபா 	ஏேதா
தமிழ்	ேதசிய	அைமப்ைபச்	ேசர்ந்தவராம்.	2009-க் ப்	பிற 	உடல்ரீதியான
அச் த்தல்கள்	 ைறந்தி க்கின்றன.	இரண் 	மாதங்க க் 	 ன் 	பாரீஸில்
கிழக் 	 ன்னாள்	 தலைமச்சர்	பிள்ைளயான்	 ல்	ெவளியீட் 	விழாவில்,	அந்த
ைலப்	ெப மள 	ம த் ப்	ேபசிேனன்.	ஆனால்,	 லிகளின்	ஆதரவாளர்களின்

ேநாக்கேமா	அந்தப்	 த்தகத்ைதப்	பற்றிப்	ேபசேவ	 டா 	என்பதாக	இ ந்த .
அந்தக்	 ட்டத் க் 	 ன்,	30	ேபர்	 ம்பலாக	வந் ,	அரங் க் ள்	ேபாய்
த்தகங்கைள	எல்லாம்	எ த் 	வந் 	ெகா த்தி,	எங்கைள	உள்ேள	ேபாகக்
டாெதன	மிரட் ,	பிரச்ைன	பண்ணினார்கள்.	அவர்கள்	அ ப்பதற் 	என்ேற

வந்தி க்கிறார்கள்.	நாங்க ம்	நிைறய	ேபர்	இ ந்ேதாம்.	ஆனால்,	சண்ைட
ேவண்டாம்	என	அைமதியாக	இ ந்ேதாம்.	பிற 	ஆ தப்பைட	ேபாலீஸ்	வந்



அவர்கைள	அப் றப்ப த்திய ம்	நிகழ்ச்சி	நடந்த .	இப்ப த்	ெதாடர்ந்
நடந் ெகாண் தான்	இ க்கிற .	
	
எ தியதற்காக ம்	மாற் க்	க த் கைளப்	ேபசியதற்காக ம்	ஐேராப்பாவிேலேய
பல	சி பத்திரிைகயாளர்கள்	தாக்கப்பட்டனர்.	கனடாவில்	‘ேதடகம்’	 ாலகத்ைதேய
லிகள்	ெகா த்திப்ேபாட்டார்கள்.	யாழ்ப்பாண	 ாலகத்ைத	இலங்ைக	அர
ெகா த்தியதற் ம்	இதற் ம்	என்ன	ேவ பா ?’’	
	
“2009-������	�����	�������	�����.	������
��������	���������	�����������,
����������������	���������	������	������
�����.	‘�������	�����������������’	�����
���������������������?”	
	
“ லிகள்	அழிய	ேவண் ம்	என	யா க் 	ஆைச?	 லிகள்	தம 	அரசியல்
நிைலப்பாட்ைட	மாற்றிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பைதத்தாேன	அவர்கள்
இ க் ம்ேபாதிலி ந்ேத	வலி த்தி	வந்ேதன்!	அவர்கள்	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத
நி த்திக்ெகாண் 	ேபச் 	வார்த்ைதக் ச்	ெசல்ல	ேவண் ம்,	அதன் லம்	ஒ
தீர்ைவ	எட்ட	ேவண் ம்	என்ப தான்	என்	ேகாரிக்ைகயாக	இ ந்த .	அதற்கான
வாய்ப் க ம்	நிைறய	இ ந்தன.	 லிகைள	இலங்ைக	அர க் ச்	சமமாகச்
சர்வேதசம்	மதித் 	ஐந் 	ெபரிய	நா களின்	அ சரைணயிேலேய	பல	 ற் ப்
ேபச் 	வார்த்ைதகள்	நடத்தப்பட்டன.	அந்த	வாய்ப் கைளப்	 லிகள்	தவறவிட்டனர்.
இலங்ைக	அர 	ேபச் வார்த்ைதக க் 	நம்பகமானவர்களில்ைல	என்ற	ேபாதி ம்
சர்வேதசத்தின்	மத்தியஸ்தத்தில்	ஓர்	அைமதி	உடன்பாட்ைடக்
ெகாண் வந்தி க்க	 ம்.	சர்வேதசத்தின்	மத்தியஸ்தத்தில்	அந்த
உடன்பாட்ைடக்	காப்பாற்ற	இலங்ைக	அர க் 	அ த்தம்	ெகா த்தி க்க	 ம்.
அைமதி	உடன்பா 	இலங்ைக	அர க் 	அல்லாமல்	எங்க க்ேக	அவசியமாக
இ ந்த .	ஏெனனில்,	ேபாரால்	90	வி க்கா 	பாதிப் க் 	உள்ளாகிச்	ெசத் க்
ெகாண் ந்தவர்கள்	தமிழர்கள்தான்.	
	
இந்த	ஆ தப்ேபாராட்டம்	நிச்சயம்	நம்ைம	அழி க் த்தான்	இட் ச்	ெசல் ம்	என
அப்ேபாேத	 றிவந்ேதாம்.	 லிகள்	தங்கள்	ேபாக்ைக	மாற்றிக்ெகாள்ளவில்ைல.
அ 	இவ்வள 	ெபரிய	ேபரழி க் க்	காரணமான .	எந்த	மனிதர்	இறப்ப ம்
ெகால்லப்ப வ ம்	நமக் 	வ த்தம்தான்.	வி தைலப்	 லிகள்	எ ம்	அைமப்
இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	ஆனால்,	அவர்கள்	தங்கள்	அரசியல்	 கத்ைத
மாற்றியி க்க	ேவண் ம்.	
	
லிக க் ப்	பின்னான	இந்தக்	காலகட்டத்ைதப்	பார்த்ேதாம்	என்றால்,	எம்மிடம்
எந்த	வ வான	அரசியல்	தைலவர்க ம்	கிைடயா .	எல்லாத்	தைலவர்கைள ம்



ெகான்ெறாழித்தாகி	விட்ட .	 லிகள்	ெகான்ற 	பாதி;	இலங்ைக	அர ம்	அதன்
ைணப்பைடக ம்	ெகான்ற 	மீதி.	83-க் ன்	நாங்கள்	எந்த	அரசியல்

தைலவர்கைள	எதிர்த் ,		எந்தப்	பாரா மன்ற	ஊழல்	அரசியல்வாதிகைள
எதிர்த் 	அரசியலில்	இறங்கிேனாேமா,	அந்த	இடத் க்ேக	மீண் ம்	வந்
நிற்கிேறாம்.	இயக்கங்கள்	அரசியலில்	 ைழ ம்ேபா 	வக்கீல்கள்,	நீதிபதிகள்,
ெவள்ைள	ேவட் க்	கள்ளன்கள்	என	அவர்கள்தான்	மக்களிடம்	அரசியல்
ெசல்வாக் 	மி ந்தவர்களாக	இ ந்தார்கள்.	எங்கள 	ேபாராட்டம்	 தலில்
அவர்கைள	மக்களிடமி ந் 	அந்நியப்ப த் வதாகேவ	இ ந்த .	அைதச்
ெசய் 	 த்ேதாம்.	ஆனால்,	மீண் ம்	அவர்கேள	நம 	மக்க க் த்	தைலைம
ஏற்றி க்கிறார்கள்.	அவலம்!	
	

p4g_1517206467.jpg
	
அ த்த	தைல ைறயாவ 	நம்பிக்ைகத்	த வதாக	அைமய	ேவண் ம்.
எ வாகி ம்	சரி,	நான்	நாட்ைடவிட் 	வந் 	25	வ டங்களாகின்றன.
தங்க ைடய	எதிர்காலம்	எப்ப 	இ க்க	ேவண் ம்	எனத்	தீர்மானிக்க	ேவண் ய
அங்ேகயி க் ம்	இன்ைறய	தைல ைற	இைளஞர்கள்தாம்.	
க்கியமாக,	பைக	மறப் 	நிகழ	ேவண் ம்.	 தல்	கட்டமாக,	தமிழர்க க் ம்

இஸ்லாமியர்க க் ம்,	அ த் 	சி பான்ைமயினரான	தமிழர்கள்,
ஸ்லிம்க க் ம்	சிங்கள	மக்க க் ம்.	

	



30	வ ட	 த்தம்.	ஒவ்ெவா வ க் ம்	ஒவ்ேவார்	அ பவம்;	ஒவ்ெவா வ க் ம்
ஒவ்ேவார்	இழப் ;	ஒவ்ெவா வ க் ம்	ஒவ்ெவா 	வன்மம்.	இைவெயல்லாம்	ஆற
காலம்	எ க் ம்.	அதற்கான	ேவைலக ம்	நடந் ெகாண் தான்	இ க்கின்றன.
எதிர்காலத்தில்	இலங்ைகயின்	அரசியல்	ேபாக்ைகப்	பாரா மன்ற	அரசியேல
வழிநடத் ம்.	இப்ேபா ம் டத்	தமிழர்க க் 	வாக் ப்	பலம்	இ க்கிற .
ைமத்ரிபால	சிறிேசனா டத்	தமிழர்களின்	வாக் ப்	பலத்தில்தான்	ெவன்றார்.
சி பான்ைம	இனங்கள்	தங்கள 	வாக் ப்	பலத்ைத	ஒன்றிைணத் 	அரசியல்
ெசய்வதின்	வழிேயதான்	இனி,	சிங்களப்	ேபரினவாத	அரசியைல	எதிர்ெகாள்ள

ம்.’’	
“�������	�����������	�����	���������
������������	�������	�������
�������������������	�����������
��������������.	��������,	�������
������������	����,	������	����������
���������	���������	�����	��������������?”	
	
“இனிப்	ேபச் வார்த்ைத	இல்ைல;	ஆ தப்	ேபாராட்டம்தான்	எனக்	க திய
எண்ப களின்	காலகட்டத்தில்.	அதற் ப்	பின்னான	காலங்களில்	அ பவேம
ேபராசானாக	அைமந்த .	எல்லாத்	தத் வங்கைளவிட ம்	அ பவேம	ேபராசான்.
70-க க் ப்	பிற 	இலங்ைகயில்	நைடெபற்ற	ஆ த	எ ச்சிகள்	எல்லாேம	–
அைதத்	தமிழர்கள்	 ன்ென த்தா ம்	சிங்களவர்கள்	 ன்ென த்தா ம்	அந்த
ஆ த	எ ச்சிகள்	ரத்த	ெவள்ளத்திேல	அரசால்	ேதாற்க க்கப்பட்டன.	இலங்ைக
மிகச்	சிறிய	நா .	ஆனால்,	அ 	உள்நாட் ப்	ேபார்களில்	ெகா த்த	விைல	மிக	மிக
அதிகம்.	லட்சக்கணக்கான	உயிர்கைளப்	பலிெகா த் ம்	அற்ப	ெவற்றிைய ம்
அைடய	 யாதவர்களாேனாம்.	
	
அந்த	அ பவத்திலி ந் தான்	ஆ தப்	ேபாராட்ட	அரசியேல	இனி	ேவண்டாம்
என்கிேறன்.	இனி	எந்தக்	காலத்தி ம்	ஆ தப்ேபாராட்டம்	ெபா த்தமற்ற .	எந்த
நாட் க் ம்	ெபா த்தமற்ற .	கி பா	ேபாராட்டம்,	வியட்நாம்	ேபாராட்டக்
காலங்க ம்	அரசியல்	 ழல்க ம்	இன்றிலி ந் 	 ற்றி ம்	ேவறானைவ.
ேசாவியத்	 னியன்	வ வாக	இ ந்த	காலம்	அ .	ேமற்ெசான்ன
ேபாராட்டங்க க் 	எல்லாம்	ேசாவியத்	 னியன	்உற்ற	 ைணயாக	நின்ற .	உலக
தலாளித் வ	அர கள்	இன் 	உள்ள ேபால	இ க்கமான

வைலப்பின்னலைமப் ம்	மி கத்தனமான	ரா வ	வலிைம ம்	ெபற்றிராத
காலங்கள்அைவ.	
	
இன் 	அர க க் 	எதிராக	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத	 ன்ென க் ம்ேபா ,	ஓர்
அர க் 	ஆதரவாகப்	பல்ேவ 	அர கள்	 விந் வி கிறார்கள்.	இ தாேன
ஈழத்தி ம்	நடந்த ?	ஈழ	இ திப்	ேபாரில்	ம த் வக்	 	எ ம்	ேபார்ைவயில்



இந்தியாவிலி ந் 	ரா வ	நி ணர்கள்	வந் 	இலங்ைக	ரா வத்ைத
வழிநடத்தினார்கள்.	கைடசி	நான் 	வ டங்கள்	 லிக க் 	ஒ 	 ப்பாக்கிக்
ண் ட	ெவளிநாட் லி ந் 	வரவில்ைல.	இந்திய	ரா வம்,	இலங்ைகக்

கடற்பரப்பின்	ப திகைளக்	கண்காணித் ,	இலங்ைக	அர க் த்	தகவல்	ெசால்லி,
லிகளின்	கப்பல்கைள	 ழ்க க்கச்	ெசய்த .	
	
இலங்ைக,	இந்தியா க் க்	கீேழ	ெதாங்கிக்ெகாண் க் ம்	சின்னஞ்சி
தீவாய்ப்	 வியியல்	ரீதியாக	அைமந்த தான்	ெப ம்	 ன்பமாகப்	ேபாய்விட்ட .
தன 	வி ப்பங்க க் 	மாறாக	இலங்ைகயில்	சி 	அரசியல்	மாற்றம்
நிகழ்வைத ம்	இந்திய	அர 	அ மதிக்கப்	ேபாவதில்ைல.	இந்திரா	காந்தி	ஈழப்
ேபாராளிக க் 	ஆதர 	ெகா த்த ட	ெஜயவர்த்தேனைவத்	தன்
கட் ப்பாட் க் ள்	ைவத் க்	ெகாள்ளத்தான்.	எங்கள் லம்
ெஜயவர்த்தேன க் த்	தைலயி ையக்	ெகா த் ,	அவர்	இந்தியாவின்	கால யில்
வந்தபிற ,	எங்களிடம்,	‘ேபா ம்	ேபச் 	வார்த்ைதக் ச்	ெசல் ங்கள்’	என்
ெசான்ன 	இந்திய	அர .	ஆக,	எங்கள 	ேபாராட்டத்தின்	நிகழ் ப்ேபாக்ைக
இந்தியா	உள்படப்	பல	ஏகாதிபத்திய	நா கேள	 	ெசய்தன.	இைவ
எல்லாவற்ைற ம்	தீர	ேயாசித்ேத	ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத	நிராகரிக்கிேறன்.	நான்
மட் மல்ல,	இன் 	இலங்ைகயிலி க் ம்	எந்த	அரசியலாளேரா	அறி ஜீவிேயா
ஆ தப்	ேபாராட்டத்ைத	 ன்னி த் வதில்ைல.’’	
	
“���������	�������,	������	���������	��������
�������������	����������	������������.	�����,
�������	��������	�������	������	������������
�������	����������������	��������?”	
	
“நான்	தமிழில	்மட் ம்	இயங் பவன்	இல்ைல.	என் ைடய	 த்தகங்கள்	பிற
ெமாழிகளி ம்	வ கின்றன.	அவற்றா ம்	திைரப்பட	உலகிற் 	நான்
ெசன்றதா ம்			ஏராளமான	சர்வேதச	அரங் களி ம்	ஊடகங்களி ம்	 ரல்
ஒலிக் ம்	வாய்ப் ப்	ெபற் ள்ேளன்.	வ டம்	 வ ம்
ேபசிக்ெகாண் தானி க்கிேறன்.	
	
எல்லா	இடங்களி ம்	இலங்ைக	அர க் 	எதிராக	நான்	 ரல்	ெகா த் தான்
வ கிேறன்.	அங்ெகல்லாம்	ெப ம்பா ம்	 லிகள்	பற்றிப்	ேபசியதில்ைல;	ேபச
ேவண் ய	அவசிய மில்ைல.	ஆனால்,	தமிழ்ச்	 ழலில	்உங்க டன்	ேப ம்ேபா
இலங்ைக	அரசாங்கம்	ெகா ைமயான ;	இலங்ைக	அரசாங்கம்	பாசிசமான
என் 	நான	்ெசால்லி	உங்க க் த்	ெதரிய	ேவண் யதில்ைல.	ஏெனன்றால்,	அ
உங்க க்ேக	நன் 	ெதரி ம்.	உங்க க் த்	ெதரியாத	சில	விஷயங்கைளப்
பற்றித்தான்	உங்களிடம்	நான்	ேபச	ேவண் ம்.	 லிகள்	தரப் ப்	பற்றி	உங்க க் த்
ெதரியா .	அதற்கான	வாய்ப் க ம்	இல்ைல.	அந்தச்	 ழலில்தான்	என்ைனப்



ேபான்றவர்கள்	ேப கிேறாம்.	நான்	 லி	எதிர்ப்பாளர்	என்பதில்	மாற் க்
க த்தில்ைல.	ஆனால்,	அ 	மட் ேம	நான்	அல்ல.	நான்	இந்திய	அர
எதிர்ப்பாளன்,	இலங்ைக	அர 	எதிர்ப்பாளன்,	சாதி	எதிர்ப்பாளன்,	பார்ப்பன
எதிர்ப்பாளன்,	ஆணாதிக்க	எதிர்ப்பாளன்,	இந் த் வ	எதிர்ப்பாளன,்	பி.ேஜ.பி.
எதிர்ப்பாளன்	எல்லா ம்தான்.	2009-க் ப்	பிற 	எல்ேலா ம்	ேபசலாம்.	ஆனால்,
இலங்ைகயில	் லிகளின்	அராஜகத்திற் 	எதிராக	அேநகர்	 ரல	்ெகா க்கத்
ணியாத	காலத்தில்,	 ச் விட்டா ம்	 ட் க்ெகால்லப்ப ம்	 ழலில்,	நாங்கள்
லம்	ெபயர்ந்த	நிைலயில்	50	ேபராவ 	இந்த	அநியாயங்க க் 	எதிராகச்
சி பத்திரிைக	நடத்திேனாம்,	ஆர்ப்பாட்டங்கைள	நடத்திேனாம்,	க த்தரங் கைள
நடத்திேனாம்	என்கிற	வரலா 	உண் 	எங்க க் .’’	
	
“������������	��������	�������	�����������
��������	����	��������������.	�����,	������
��������	�����	������	���������,	�����,
���������������	��������	�������
�����������	�������������?’’	
	
“உண்ைமதான்.	ஆனால்	க ணா,	பிள்ைளயான்	ெதாடர்ந் 	ஆ தம்	ஏந்திப்
ேபாரா யி ந்தால,்	கிழக்கி ம்	ஒ 	 ள்ளிவாய்க்கால்	நிகழ்ந்தி க் ம்.
கிழக்கி ம்	இரண் 	லட்சம்	ேபர்	ெகால்லப்பட் ப்பார்கள்.	நீங்கள்	ெசான்னவர்கள்
ஜனநாயகத்தின்	மீ ள்ள	வி ப்பால்	நாடா மன்ற	அரசிய க் த்	தி ம்பியவர்கள்
அல்ல.	 லிகளிடமி ந் 	தம்ைமக	்காப்பாற்றிக்ெகாள்ள	இலங்ைக	அர 	பக்கம்
சாய்ந் ,	அதன்	வழிேய	ஆ தங்கைள	ஒப் க் க்	கைளந் விட்
நாடா மன்றத்திற் ப்	ேபானவர்கள்.	சமயம்	கிைடத்தால்	ெகாைல	ெசய்ய ம்
தயங்காதவர்கள்.	ெசய் மி க்கிறார்கள்.	
நான்	ெசால்வ 	ேநர்ைம ம்	ஜனநாயகப்	பற் ள்ள,	இனெவ ப்பற்ற
நாடா மன்ற	அரசியல்.	இன் 	உலகில்	நைட ைறயில்	இ க் ம்	ஆட்சி
வ வங்களில்	நாடா மன்ற	அரசியல்	 ைறேய	சிறந்ததாக	இ க்கிற 	என்பைத
நாம்	ஏற் க்ெகாள்ளத்தான்	ேவண் ம்.”	
	
“����	���������,	���������	�����	������������
��������������	�����������	��	����������
������������������	��������	�����������
��������	������	��	���������	���	�����������
������	�������	����������
���������������������.	�����	���������
������	�����	����������	‘����’	��������
���������	��������	����	���������������.
��������������	��������	������������



���������	����������	�����	����
���������������?”	
	
“பிரபாகரைன	ஆதர்சமாகக்ெகாள்வதில்	எந்தத்	தவ மில்ைல.	அவர்	தன
பதினாறாவ 	வயதில்	வீட்ைடவிட் 	ெவளிேயறி,	தைலமைறவாக	இ ந் ,
ேபாரா ,	ெப ம்	இயக்கத்ைதக்	கட் ெய ப்பி,	உலக	அளவில்	தமிழர்களின்
பிரச்ைனகைள	அறியச்	ெசய்தவர்.	அவர்	நிச்சயமாகச்	சாதி	எதிர்ப்பாளர்தான்.
அதில்	எனக் 	மாற் க்	க த் 	இல்ைல.	என் ைடய	விமர்சனம்	அவரின்
அரசியல்	வழி ைறகைளப்	பற்றித்தான்.	நான	் லிகளின	்எல்லா	அரசியல்
வழி ைறகைள ம்	எதிர்க்கவில்ைலேய.	‘ெபா 	இடத்தில்	சாதி	ேபசினால்	 ற்றம்,
அதற் த்	தண்டைன’	எனச்	சட்டம்	ேபாட்டார்கள்,	மணக்ெகாைடத்	தைடச்
சட்டத்ைதக்	ெகாண் வந்தார்கள்.	இவற்ைறெயல்லாம்	நான்	எதிர்த்ேதனா?
லிகளின்	தவறான	ெசயல்கைள,	தவறான	அரசியல்	நிைலப்பா கைளத்தான்
நான்	எதிர்த்ேதன்.	தமிழ்நாட் ல்	உள்ளவர்க க் 	மட் மல்ல,	எங்கள
மக்க க் ம்	ெதளிவில்லாத	பல	அரசியல்	சிக்கல்கள்	உள்ளன.	அைத	நாம்
உைடத் ச்	ெசால்லித்தாேன	ஆக	ேவண் ம்.	அப்ப ச்	ெசால் ம்ேபா 	அறம்
உள்ளவர்கள்	ேகட் க்ெகாள்வார்கள்.	
	
இப்ேபா 	க ரி	லங்ேகஷ்	 ட் க்ெகால்லப்பட்டார்.	அைதக்	ேகட் 	நாம்	எப்ப க்
ெகாதித்ெத ந்ேதாம்,	ெ◌வ சன	மக்கள்	எழாவிட்டா ம்	எ த்தாளர்க ம்
ஜனநாயகச்	சக்திக ம்	ெகாதித்ெத ந்ேதாம்	இல்ைலயா?	இ ேபால	 லிகள்
எத்தைன	எ த்தாளர்கைளக்	ெகான்ெறாழித்தார்கள்?	ரஜினி	திரணகம,	ெசல்வி,
சபாலிங்கம்	என	எத்தைன	ேபர்?	ஆக,	க ரி	லங்ேகஷுக் 	ைவக்கப்ப ம்	அேத
அள ேகால்தாேன	ெசல்விக் ம்	ைவக்கப்பட	ேவண் ம்.	 லிகைள	ஆதரி ங்கள்.
அவர்கள்	தியாகம்	ெசய்தி க்கிறார்கள்.	உயிைரப்	பணயம்ைவத் ப்
ேபாரா யி க்கிறார்கள்.	அதில்,	ஒ 	மாற் க்	க த் ம்	இல்ைல.	அேதேவைளயில்
நாம்	ெசால் ம்	விமர்சனங்கைள ம்	மன்றாட் கைள ம்	தய ெசய்
கா ெகா த் க்	ேக ங்கள்.	விமர்சனத்ைதேய	ஏற்காத,	மாற் க்	க த்ைதேய
சகிக்காத	ஒ 	தைலைமயாகப்	பிரபாகரன்	உ ெவ த்ததற் ,	விமர்சனமற்ற	இந்த
வழிபா ம்	ஒ 	காரணம்	என்பைத	உண ங்கள்.”	
	
	“����	�����	���,	�����������	���������	������
���������	�������	�������	�����������������,
���	�����	����������	����������	���������
�������������.	���	�����	���������
�����������?”	
	
‘‘சாதி	பற்றி	இழிவாகப்	ேபசினால்	தண்டைன,	மணக்ெகாைடத்	த ப் ச்	சட்டம்
உள்ளிட்டவற்ைறக்	ெகாண் வந்தார்கள்	தமிழீழ	வி தைலப்	 லிகள்.



மணக்ெகாைடத்	தைடச்	சட்டத்ைத	யாழ்ப்பாணத்தினர்	எப்ப க	்ைகயாண்டார்கள்
ெதரி மா?	கல்யாணம்	இங்ேக	நடக் ம்.	பணப்	பரிமாற்றம்	ெவளிநாட் ல்	நடக் ம்.
சாதிையப்	ெபா த்தவைர,	 லிகளின்	சட்டத்தில்	இ ந்த ;	அவ்வள தான.்
இலங்ைக	அர 		p4c_1517206205.jpg	1957-ேலேய	இந்தச்
சட்டத்ைதப்	பிறப்பித் 	இ ந்த .	ஆனால்,	அைவ	சட்டமாகத்தான்
இ ந்தன.	இந்தியாவில்	வன்ெகா ைமத்	த ப் ச்	சட்டம்ேபால.
இந்தச்	சட்டங்களால	்சாதியின்	ஒ 	ேவைரக் டப்	பி ங்க

யவில்ைல.	சாதி	ஒழிப் 	என்ப 	எவ்வள 	ெபரிய	ேவைலத்
திட்டம்!	ச கத்தில்	ெசய்ய	ேவண் ய	அ ப்பைட	ேவைலத்	திட்டம்.	அைதப்	 லிகள்
ெசய்யவில்ைல	என்ப தான்		என்	வ த்தம்.	
ஈழ	வரலாற்றிேலேய	 தன் தலாக	எ ந்த	ெவள்ளாளர்	அல்லாத	தைலைம,
லிகேள.	ஆனால்,	அவர்கள்	சாதிெயாழிப்பில்	கவனம்	ெச த்தினால்
யாழ்ப்பாணத்தின	்ஆதிக்கச்	சாதிகளிடமி ந் 	 றிப்பாக,	அைனத் 	ச க	–
ெபா ளியல்	அதிகாரங்கைள ம்	தங்கள்	ைககளில்	ைவத்தி க் ம்
ெவள்ளாளர்களிடமி ந் 	தாங்கள்	ஆதரைவ	இழக்க	ேவண் யி க் ம்	என
நிைனத்தார்கள்.	இைத	அேடல்	பாலசிங்கேம	தன 	 லான	‘ தந்திர
ேவட்ைக’யில்	சாைடமாைடயாகக்	 றிப்பிட் ப்பார்.”	
	
“83-��	������������	������	��	�����������
�������	�������,	����	��������	������
���������������	������������?”	
	
“இன் வைரக் ம்	எனக் த்	தமிழீழம்	தவறான	ேகாரிக்ைக	அல்ல.	இைத	நான்
மட் மல்ல,	டக்ளஸ்	ேதவானந்தாைவக்	ேகட்டால்	அவ ம்	அப்ப த்தான்	ெசால்வார்.
ஆனந்த	சங்கரி	ெசால்லிேய	இ க்கிறார்.	நாங்கள்	ஆ தம்	 க்கியதற் ம்
தமிழீழம்	ேகாரியதற் ம்	ேபா மான	நியாயங்கள்	எங்களிடம்	இ க்கின்றன.
அவற்ைற	இலங்ைக	அரேச	ஏற்ப த்திக்	ெகா த்த .	ஏெனன்றால்,	அவ்வள
இனக	்கலவரங்கள்,	அவ்வள 	இன	ஒ க் ைற,	அவ்வள
றக்கணிப் கைளச்	சந்தித்தி க்கிேறாம்.	ஆக,	நாங்கள்	தமிழீழம்	ேகட்டதில்
எந்தப்	பிைழ ம்	இல்ைல.	இப்ேபா 	கிைடத்தால் ட	நாங்கள்	அங்ேக

ேயறிவி ேவாம்.	பிரச்ைன	என்னெவன்றால்,	அதற் ச்	சாத்தியமில்ைல
என்ப தான்.	
	
இந்த	ஆ தப்	ேபாராட்டம்	ெவல்லப்ேபாவதில்ைல	என்ப 	எப்ேபா 	ெதரியவந்த
என்றால்,	இந்தியா	–	இலங்ைக	ஒப்பந்தம்	வந்தேபா தான்.	இந்தியா	நம 	ஆ தப்
ேபாராட்டத் க் 	எதிராகத்	தி ம் கிற ;	பலவந்தமாக	ஆ தத்ைத	நம்மிடமி ந்
கைளகிற .	இந்தியா	எ ம்	ெபரிய	சக்திைய	மீறி	இலங்ைகயில்	நாங்கள்
தமிழீழத்ைத	ஏற்ப த்த	 யா 	என்ற	 ரிதல்	ஏற்பட்ட .	இ 	ஓர்
அவநம்பிக்ைகயான	 ற்றாக	உங்க க் ப்	படலாம்.	ஆனால்,	நான்	ெசால்வ



வியியல,்	ரா வவியல்,	சர்வேதச	அரசியல்	ேபான்ற	வ வான	காரணிகளின்
அ ப்பைடயில்.	இலங்ைக	–	இந்திய	ஒப்பந்தத்திற் ப்	பின் 	நடந்த	விஷயங்கள்
அைத	உ திப்ப த்தின.”	
	
“�������	�����	�������	����������,	‘����
����������	������	�������	���������	��������’
������������������?”	
	
“	`தலித்’	என்ப 	தமிழ்	வார்த்ைத	இல்ைல	என்றார்கள்.	ேதசியம்	தமிழ்	வார்த்ைத
இல்ைல;	 ப்பாக்கி	தமிழ்	வார்த்ைத	இல்ைல;	அவ்வள 	ஏன்,	பிரபாகரன் டத்
தமிழ்	வார்த்ைத	இல்ைலதான்!	இ வா	அரசியல்	விமர்சன	அள ேகால்?”	
	
“எங்கேயா	இ ந்த	கார்ல்	மார்க்ஸ்,	ெலனின்,	பிடல்,	ேச ேவரா	எல்லாம்		ஈழத் க்
வந் விட்டார்கள்.	ஆனால்,	அ கிேலேய	இ க் ம்	அம்ேபத்கைர ம்
ெபரியாைர ம்	நாங்கள்	ேபசினால்,	அ 	இறக் மதியா?	இன் வைர	இட
ஒ க்கீ 	 றித்ேதா,	இந் த் வ	ஒழிப் 	 றித்ேதா	சிந்தித்தறியா	ஒ
ச கத்திடம்	நாம்	ேபசிக்ெகாண் க்கிேறாம்.	ஆனால்,	தர்க்க ர்வமாகப்	ேபசிக்
ெகாண் க்கிேறாம்.	அைத	எதிர்ெகாள்ள	 யாதேபா ,	இப்ப ெயல்லாம்
னகத்தான்	ெசய்வார்கள்.”	

	
“���������	����������	������������	�������
�����	��������	������������	��������?”	
	
“அம்ேபத்கைர	 ன்னி த்திப்	ெபரியாைர	நிராகரிப்பவர்கைள	மட் மல்லாமல்,	
ெபரியாைர	 ன்னி த்தி	அண்ணல்	அம்ேபத்கைர	நிராகரிப்பவர்கள்	 றித் ம்
நாம்	ேபச	ேவண் ம்.	அண்ணல்	அம்ேபத்கரின்,	ெபரியாரின்	க த்தியல்கைள
ஆழப்	பயிலாமல்	ெவ ம்	பிம்ப	வழிபா 	ெசய்பவர்களினால்	எ ம்	ேகாளா கள்
இைவ.	ஒ வர்	தன 	அரசியல்	அைடயாளமாக	யாைர	 ன்னி த் வ 	என்ப
அவர 	உரிைம.	அண்ணல்	அம்ேபத்கைரேய	தன 	 தன்ைம	வழிகாட் யாக	ஏற்ற
ஒ வரிடம்	ேபாய்,	‘நீ	ஏன்	ெபரியாைரப்	ேபசவில்ைல’	எனக்	ேகள்வி	ேகட்ப
அவசியமற்ற .	அவரவர்	தனக் ச்	சாத்தியமான	வழியில	்இந்தச்	சாதியைமப்
ைறக் 	எதிராகப்	ேபாராடட் ம்.	அ தான்	 க்கியம்.	

	
அேதேவைளயில்	ெபரியாைர	 ன்னி த்தி	அம்ேபத்கர்மீ 	அவ கேளா
அம்ேபத்கைர	 ன்னி த்தி	ெபரியார்மீ 	அவ கேளா	அல்ல 	இவர்கள்
இ வர்	மீ ம்	மார்க்ஸியத்ைத	 ன்னி த்தி	அவ கேளா	ெசய்யப்ப ம்ேபா ,
நாம்	எதிர்விைனயாற்றிேய	தீரேவண் ம்.	ஆனால்,	நல்வாய்ப்பாகத்	தமிழகத்தில்
இயங்கிக்ெகாண் க் ம்	அம்ேபத்கரியர்கள்	–	ெபரியாரியர்கள்-	மார்க்ஸியர்கள்
இைடேய	ஆழமான	க த் 	 ரண்கேளா	பரஸ்பரப்	பைகேயா	ெபரிதளவில்



இ ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைல.	கடந்த	20	வ டங்களில்	இந்தச்	சக்திகளிைடேய
ஒற் ைம	அதிகரித்தி ப்பைத ம்	நான்	பார்க்கிேறன.்	இந்தப்	பலம்தான்	இன் ம்
இந்தப்	 மி	இந் த் வவாதிக க் 	எட்டாக்	கனியாக	இ ப்பதற் க்	காரணம்.
அம்ேபத்க ம்	ெபரியா ம்	இல்லாத	அரசியல	்இனி	சாத்தியமில்ைல.	
	
ெசன்றவாரம்	இயக் நர்	பா.ரஞ்சித்ேதா ம்	அவர 	ேதாழர்கேளா ம்	நீண்டேநரம்
ேபசிக்ெகாண் ந்ேதன்.	ரஞ்சித்	ெபரியாைர	நிராகரிப்பதாக	ஒ 	ேபச் 	இங்
உண் .	அ 	 றித் 	அவரிடம்	ேகட்ேடன்.	அவர்,	‘ெபரியார்மீ 	தனக்
விமர்சனங்கள்	ஏ மில்ைல’	என் தான்	ெசான்னார்.	அப்ப 	இ ந்தால்தான்
என்ன?	விமர்சனங்கைளக்	கவனமாகச்		ெசவி	 வித் க்	ேகட் ம்	மரபல்லவா
ெபரியார்	மர .	ம 	ஆய் கள்	வழிேய	தன்ைன	ம ப ம்	ம ப ம்	 ப்பித் க்
ெகாண் ந்தவரல்லவா	ெபரியார்.	
	
நாட் ல்	இ க்கிற	பிரச்ைனைய	எல்லாம்	விட் விட் 	ஒ 	ேகாஷ் 	‘கபாலி	படத்தில்
ஏன்	ெபரியார்	படத்ைதக்	காட்டவில்ைல’	எனக்	ேகள்வி	ேகட்கிற .	`கபாலி’
படத்தில்,	‘பறைவையக்	 ண் ல்	அைடத் 	ைவக்காேத,	அைதச்	 தந்திரமாகப்
பறக்கவி ’	எனக்	கபாலி	ஜீவகா ண்ய	வசனெமான் 	ேப வாரல்லவா…	அைதச்
ெசால்ல	 தலில்	ஒ 	50	ேபைரச்	 கிறார்.	ெசான்ன	பின் 	100	ேபைர
வைதத் ச்	 கிறார்.	ரஜினிகாந்தின்	ெப ம்	பிம்பம்	வழிேய	உ வாக்கப்பட்ட
அந்த	டான்	சினிமாவில	்நம்	அரசியல்	ேமைதக க் 	ஓர்	இட ம்	ேதைவயில்ைல.	
	
ன் 	ரவிக் மார்,	ெபரியாைரப்	ெப மள 	அவ 	ெசய்தார்.	அெதற்ெகல்லாம்

அப்ேபாேத	பதில்	ெகா க்கப்பட்ட .	அவ ம்	அண்ணா	வி ைதப்
ெபற் க்ெகாண் 	ஓய்ந் ேபானார்.	திராவிட	இயக்கத்ைத	விமர்சிக்கிேறாம்	எனச்
ெசால்லிக்ெகாண் ,	அ.தி. .க-ைவெயல்லாம்	திராவிட	இயக்கமாகச்	ெசால்வ
வரலாற் க்	கயைம.	தி. .க-ைவ	திராவிட	இயக்கத்தின்	க த்தியல்	நீட்சியாகப்
ெபயரளவிற் ச்	ெசால்லிக்ெகாள்ளலாம்,	அவ்வள தான்.	இந்த	ஊழல்	கட்சிகைள
ன்ைவத் த்	திராவிட	இயக்கத்தின	்வரலாற் ப்	பங்களிப்ைப	அளவி வ

சரியற்ற .”	
	



p4h_1517206490.jpg
	
“2009-	��	�������	�����������	�����
�������������	������������	�����	�����
�����������	�����	����	���������������?
‘�������������	����������	������’
������������	���������	�����������
�����������?”	
	
“தமிழ்	ேதசிய	 ழக்கம்	என்ப 	தமிழ்நாட் க் ப்	 திய 	அல்ல.	ஆ தம்	ஏந்திய

க்கள் ட	இ ந்தன	அல்லவா!	நிைறய	ேபர்	இந்தக்	க த்தியைலப்
ேபசியி க்கிறார்கள்.	2009	என்ப 	ஒ 	தி ப் ைன.	நம்	பக்கத்தில்	உள்ள
நாட் ல்	நம்	ெமாழிையப்	ேப ம்	மக்கள்	ெகாத் ெகாத்தாகக்	ெகால்லப்ப ம்ேபா ,
‘இந்தியாவின்	ேபாைர	நான்	நடத்தி ள்ேளன்’	என	ராஜபக்	ேஷ	ெசான்னேபா ,		
மக்கள்	வீதிக் 	வ வ 	இயல்பான ;	வரேவற்கக் ய .	எல்லா	தமிழ்த்ேதசிய

க்க ம்	மற்ற	ெமாழியினைர	விரட்டச்	ெசால்வ 	இல்ைலேய!	
	
இன்ைறக் த்	திராவிட	இயக்கத்தினரின்	ெசயலின்ைம ம்	கம் னிஸ் களின்
உ தியற்ற	அரசிய ம்	தமிழ்	ேதசிய	சக்திகள்	வளர்வதற்கான	ஒ



சி பாைதையத்	திறந் விட் ள்ளன.	எல்லா	அ ப்பைட	வாதங்கைள ம்ேபால
தமிழ்	அ ப்பைடவாத ம்	ஆபத்தான	ஒன் தான்.	ஜனநாயத்ைத ம்
பன்ைமத்தன்ைமைய ம்	நிராகரித் 	இவர்கள்	இன	ெவ ப்ைபக்
கக் வார்களானால்,	நீங்கள்	ஒன் க் ம்	கவைலெகாள்ள	ேவண்டாம்.
இவர்களால்	தமிழக	மக்களிடம்	ெசல்வாக் ப்	ெபறேவ	 யா .	இவர்கள
எ ச்சிெயல்லாம்	 - ப்	அளேவா 	நின் வி ம்.”	
	
“������	����������	����������	�����������
���	��������	���������,	���	�������������
���������.	���������	�������	�������������
����������������	�������	�������������
���������?”		
	
“பகிங்கரமான	உைரயாடல்	நிகழ்ந்ததில்ைல.	ஆனால்,	இயக்கத்தில்	இ ந்தவர்கள்
என் ைடய	 த்தகங்கைள	வாசித்தி க்கிறார்கள்.	ெபாட் 	அம்மானின்
ேமைஜயில்தான்	‘ெகாரில்லா’	 த்தகத்ைதப்	பார்த்ேதன்’	என் 	தமிழ்க்கவி	அம்மா
எங்ேகா	ெசால்லியி ந்ததாக	ஞாபகம்.	‘ேஷாபாசக்தி	 ல்கைள	விற்கத்	தைட
ேவண் ம்’	என்ற	ேபச் 	வந்தேபா 	‘அவைன	நீ	எ தித்	ேதாற்க ’	எனப்	 ைவ
இரத்தின ைர	ெசான்னார்	என்ெறா 	ெசய்திைய ம்	யாேரா	எ தியி ந்தார்கள்.
இப்ப 	மைற க	உைரயாடல்	நடந் ெகாண் தான்	இ ந்த .’’	
	
“����������	����	������������
������������������	�����,	����	��������	�����
������������	����	�����������	�����������
����������.	������	����	��������������?”	
	
“நான்	25	ஆண் களாக	ெவளிநாட் ல்	இ க்கிேறன்.	ேதைவெயன்றால்
ேவைலக் ப்	ேபாேவன்	அல்ல 	ேபாக	மாட்ேடன்.	இந்தியா க் 	வந் ேபாக
விமான	 க்ெகட்	எவ்வள 	இ க் ம்	என	நிைனக்கிறீர்கள்.	30,000	லி ந்
35,000	 பாய்.	மற்ற	ெசல கைளக்	கணக்கிட்டால்	அதிகபட்சம்	ஒ 	லட்சம்
ஆ மா?	அ 	நான்	ேவைலக் ப்	ேபானால்	வாங் ம்	ஒ 	மாதச்	சம்பளத்தி ம்
ைறவான	ெதாைக.	ேவைலக் ப்	ேபாகவில்ைல	என்றால்,	என்	மாதச்	சம்பளத்தில்

ஒ 	ப திைய	ேவைலயிழப் க்	காப் திப்	பணமாக	மாதா	மாதம்	அந்நாட்
அரசாங்கம்	த ம்.	இந்தச்	ச ைகக் ம்	ஆப் 	ைவக்கத்தான்	இப்ேபா 	பிெரஞ்
அர 	தீவிரமாக	ேயாசித் க்	ெகாண் க்கிற .	இ 	அவர்கள 	கவைல.
இைதப்பற்றி	உங்க க் 	என்னப்பா	வ த்தம்.	நான்	வ டம்	ஒ ைற	ெசன்ைனப்
த்தகக்	காட்சிக் 	வந் ேபாவ 	உங்க க் ப்	பி க்கவில்ைலயா	என்ன?
என் ைடய	மற்ற	பயணங்கள்	என 	 ால்கள்	மற் ம்	சினிமாக்கள்
சம்பந்தமானைவ.	ைகயில்	ெவ ம்	300	ஈேராக்கேளா 	கி பாவில்	ஒ 	மாதம்



ற்றித்	திரிந்தி க்கிேறன்.	’பயணம்	ெசய்யக்	கா 	ேதைவயில்ைல,	கால்கள்தான்
ேதைவ’	என்பார்	ேகாணங்கி.	என்ன	ெசால்கிறார்கள்	இந்த	விமர்சகர்கள்?	ேவைல
என்ற	ெபயரில்	என்ைன	பாரிஸின்	 சினிக க் ள்ேளேய	ெந ப்ேபா ம்
ைகேயா ம்	கிடந் 	ம ந் விடச்	ெசால்கிறார்களா?”	
	
“������������	����	�����������	�����
����������������	��������������
������������	����������.	�������	�������
����������	��������	����	�������	���	��
�������������	���������������������?”	
	
“சமகாலப்	பிரச்ைனகைளப்	பற்றிப்	ேபசி,	விவாதித் ,	மா பட்ட	சக்திக டன்
உைரயா க்	க த் கைளத்	ெதா த் க்ெகாள்வதன்	 லம்தான்	ஒ 	பைடப்பாளி
உத்ேவகத் டன்	 திய	விஷயங்கைளக்	கண்டைடய	 ம்.	வீட் 	அைறையப்
ட் 	ேபாட் ந்தால்	ஒன் ம்	எ த	 யா .	அதனால்தான்	அேசாகமித்திரனின்

பைடப் கள்	எனக் ப்	பி க்காமல்	ேபானேதா	என்னேவா!	
	
இயங்கிக்ெகாண் ப்பவனால்	மட் ேம	நல்ல	இலக்கியத்ைதப்	பைடக்க	 ம்.
ெஜயகாந்தைன	அல்ல 	எஸ்.ெபாைவ	எ த் க்ெகாள்ேவாம்.	அவர்கள்	ேபாடாத
சண்ைடயா,	 றாத	க த்தா,	ஏறாத	ேமைடயா?	ெதாடர்ந் 	இந்தச்
ச கத் ட ம்	பைடப்பாளிக ட ம்	 ரண்பட்டவர்க ட ம்
உைரயா க்ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்.	அதன் லம்தான்	நம்ைம
வளர்த் க்ெகாள்ள	 ம்.	 தியைதக்	கண்டைடய	 ம்.”	
	
“�����	�������������	������	������������
����������	������������?”	
	
“நிைறய	ேபர்	இ க்கிறார்கள்.	 த் க்	கைலயிலி ந் 	வந்ததால்	 	–	சிஷ்யன்
உறவில்	எனக் 	நம்பிக்ைக	உண் .	என்ைன	மிக	ஆழமாகப்	பாதித்த	பைடப்பாளி
எஸ்.ெபா.	நான்	எ ம்ேபா 	பரி த்த	ஆவிேபால	என் ள்	இ ப்பார்.	 மணியின்
‘ெவக்ைக’	நாவல்	என்ைன	மிக ம்	பாதித்த .	சா 	நிேவதிதாவின்	‘எக்ஸிஸ்ெடன்
ஷியலிச ம்	ஃேபன்ஸி	பனிய ம்’	நாவைலப்	ப த்த ம்தான்	நாவல்	கட்டைமப்பில்
சிதறல்கைள ம்	ஓட்ைடைய ம்	ேபாட	 ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் 	வந்த ,
ரேமஷ்	–	பிேரம்	நல்ல	நண்பர்களாக	இ ந்தார்கள்.	நிைறய	உைரயா யி க்கிேறாம்.
என்	இலக்கிய	 ன்ேனா களில்	 .அழகிரிசாமி	மிக	 க்கியமானவர்.	 க்கிச்
ெசான்னால்	என்	 ன்ேனா கள்	அைனவரிடமி ந் ம்	நான்	கற் க்ெகாள்ள	ஒேர
ஒ 	விஷயமாவ 	இ க்கேவ	ெசய்கிற .”	
	
“��������������	���.���.	�����	�����������



�������������������������?”	
	
“நவீன	இலக்கிய	எ த் 	என	வ ம்ேபா 	எஸ்.ெபாைவ	 ன்னி த்தத்
ேதான் கிற .	அேதேவைளயில்	மக்களிடம்	ெசன் 	கற் க்ெகாண் ,	அவற்ைறச்
ச க	மாற்றத்திற்கான	கைதகளாக	உ வாக்கி,	அைதக்	கிராமம்	கிராமமாக
எ த் ச்	ெசன் 	பரப்பியவர்	தந்ைத	ேக.டானியல்.	ஓர்	எ த்தாளனின்	ச கப்
ெபா ப்ைப ம்	அச்சமின்ைமைய ம்	நான்	அவரிடமி ந் 	வரித் க்ெகாண்ேடன்.”	
	
“��������	����	������������������
���������?”	
	
“	‘இச்சா’	எ ம்	நாவல்	எ திக்ெகாண் க்கிேறன்.	‘ெசாந்த	அ பவங்கைளேய
சலிப் ட் ம்	 யசரிைதப்	பாணியில்	எ தாமல்,	தான்	அறியாத	உலகத்ைதத்	தன்
கற்பைன டாக	உ வாக் வேத	எ த்தாளர்கள்	 ன் ள்ள	சவால்’	என்பார்
சார்லஸ்	 க்ேகாவ்ஸ்கி.	நான்	இம் ைற	அவர 	சவாைல	ஏற்றி க்கிேறன்.	ெசன்ற
ஆண் ன்	கைடசியில்	என 	 யசரிைத	‘shoba:	itinéraire	d’un	réfugié’
பிெரஞ்சில்	ெவளியான .	இவ்வாண் 	என 	சி கைதகள்	ெமாழியாக்கப்பட்
பிெரஞ்சில்	ெவளியாக ள்ளன.	ெமாழிெபயர்ப்பவர்	ேவெறா வர்தான்	என்றா ம்
சில	விஷயங்கைள	நான்	உடனி ந் 	விளக்க	ேவண் ள்ள .	அைரஞாண்
கயிற்ைற	நான்	ெமாழிெபயர்ப்பாள க் 	விளக்கப்	பட்டபா 	ெப ம்பா .
ெமாழிெபயர்த்தவர்	 ல்	என் 	எ திவிட்டார்.	ஏப்ரல்	மாதத்தில்	அ த்த
படத்தில்	ந க்க	ேவண் யி ப்பதால்,	அதற் ள்	ெமாழிெபயர்ப் 	ேவைலகைள

க்க	ேவண் ம்”.	
	
“2009-��	�����������	�����	���������	����	�����
�����	��������������	���������	������
��������	�������	���	����������
���������������	�����������������������?’’	
	
“கைலஞ க் 	நான்	என்	 த்தகத்ைதச்	சமர்ப்பிக்க	 ெவ த்தேபாேத
விமர்சனங்கைள ம்	எதிர்பார்த்ேதன்.	ஆனால்,	அெதற்ெகல்லாம்	நான்
அச வதாக	இல்ைல.	நான்	என்	தமிழ்	ஆசானிற் 	ஆற்ற	ேவண் ய	கடைம	அ .”	
	
“��������	�������	�����������	�������
�������	��������?”	
	
“மைலயகத்தில்	மட் ம்	சிறிதள 	இ ந்த .	அங் ,	தி. .க-வின்	கிைள ட
ஒன் 	இ ந்த .	ேஜ.வி.பி-யின்	 தலாவ 	கிளர்ச்சிக்	காலத்தில்	மைலயகத்தில்
அரசால்	தி. .க.	தைட	ெசய்யப்பட்ட .	அதன்	தைலவ ம்	ைக 	ெசய்யப்பட்டார்.



இப்ேபா 	நம 	சினிமா	ஆய்வாளர்க ம்	எ த்தாளர்க ம்	ஏ க் மாறாய்	
திைரப்படங்களில்	பல	 றியீ கைளக்	கண் பி க்கிறார்கள்.	ஆனால்,	அப்ேபாேத
ேஜ.வி.பி	‘அ ைமப்ெபண்’	படத்திேலேய	 றியீட் க்	 ழப்பம்	ெசய்தார்கள்.	
	
எம்.ஜி.ஆர்	அந்தப்	படத்தில்	பக்கத் 	நாட் ல்	உள்ள	ெபண்ணின்	தைலைமயிலான
ஆட்சிைய	எதிர்ப்பார்.	அப்ேபா 	இலங்ைகயில்	சிறிமாேவா	பண்டார	நாயகாவின்
ஆட்சி	நைடெபற் க்	ெகாண் ந்த .	‘அ ைமப்ெபண்’	படம்	இைதத்தான்
ட் கிற ,	இலங்ைகையத்	தாக்கி	ஆட்சிையப்	பி ப்பேத	தி. .க-வின்	ேநாக்கம்

என	ேஜ.வி.பி-யினர்	சீரியஸாகேவ	பரப் ைர	ெசய்தார்கள்.	அவர்கள 	கட்சியில்
இைணபவர்க க் 	ஐந் 	வ ப் கள்	நடத்தப்ப ம்.	அதில்	இரண்டாவ
வ ப்பில்		தி. .க.	எதிர்ப் 	வ வாக	இ க் ம்.	
	
மைலயத்தில்	சிறிய	அள 	திராவிட	இயக்கத்தின்	தாக்கம்	இ ந்தைதத்
தவிர்த் ப்	பார்த்தால்,	ேவெறங் ம்	திராவிட	இயக்கத்தின்	தாக்கம்
இ க்கவில்ைல.	ஆனால்,	தி. .க.வி-லி ந் 	சிலவற்ைற	அப்ேபா 	தமிழர்களின்
மிகப்ெபரிய	கட்சியான	தமிழர்	வி தைலக்	 ட்டணி	இரவல்	வாங்கியி ந்த .
ட்டணியினரின்	சின்ன ம்	உதய ரியன்தான்.	இங்ேகயி ந் 	க த் கைளக்

கடன்	வாங்கிப்	ேப வார்கள்.	அங்ேக ம்	தீப்ெபாறி	அந்தனிசில்	என்ற	ஒ
ேபச்சாளர்	இ ந்தார்.	‘அைடந்தால்	தனி	நா ;	இல்ைலேயல்	 கா ’	ேபான்ற
ழக்கங்க ம்	கடத்திவரப்பட்டன.	இவ்வள தான்.”	

	
“����������	�������	�����	����	����������
�������	�������	�����������������?”	
	
“திராவிட	இயக்கத்தின்	சாதி	ம ப் ,	ெபண்வி தைல,	இடஒ க்கீ ,	கட ள்
ம ப் 	ேபான்ற	எந்தச்	சிந்தைனகைள ம்	ஈழத்தமிழ்	அரசியலாளர்கேளா,
அறி ஜீவிகேளா	உள்வாங்கிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	அண்ணல்	அம்ேபத்கைர	இன்
வைர	ஈழத் 	அரசியலாளர்க ம்	அறி ஜீவிக ம்	உச்சரிக்கக் ட	ம க்கின்றனர்.
ேகட்டால்,	இைவெயல்லாம்	தமிழக	இறக் மதிச்	சிந்தைனகள்	எனப்	பழிப் க்
காட் கின்றனர்.	மார்க்ஸியம்,	ேதசியவாதம்,	மாேவாயிஸம்	ேபான்ற
சிந்தைனகைள	இவர்கள்	ஒ ேபா ம்	இறக் மதிச்	சிந்தைனகள்	எனச்
ெசால்வதில்ைல.”	
	
“�������	�����	���.��.���	�������
��������������������	��������	�����
�������������������.	������	���.��.���	����
����������	������������������?”		
	
“சி வயதில்	சாதி	என்ப 	இயல்பான	விஷயம்	என் 	மனப்	பதிவான .	சாதிையக்



ேகள்வி	ேகட்க	ேவண் ம்	என் 	யா ம்	ெசால்லித்	தரவில்ைல.	எங்கள்	ஊரில்
மாைல	ஏ 	மணியானால்	மைனவிைய,	கணவன்	ெத வில்	இ த் ப்ேபாட்
அ ப்ப 	ஓர்	இயல்பான	விஷயம்	என	நம்பி	வளர்ந்தவன்	நான்.	ஆனால்,	இைவ
இயல்பில்ைல	என்ற	அரிச் வ ையச்	சி வயதில்	எனக் க்	கற் த்தந்தைவ
எம்.ஜி.ஆர்	படங்க ம்	கைலஞரின்	வசனங்க ம்.	எம்.ஜி.ஆர்	படங்களின்
க்கியமான	அம்சம்,	சாதி,	மத	அைடயாளங்கைள	அவர்	தன்	படங்களில்

தவிர்த்த .	அப்ப 	ந க்க	ேவண் யி ந்தா ம்	மீனவ	நண்பன்,	படேகாட் ,
ம ைரவீரன்	என் 	ஒ க்கப்பட்ட	மக்களின்	பாத்திரங்கைள	ஏற் 	ந த்தார்.
சாதிெவறி ட் ம்	இப்ேபாைதய	தமிழ்	சினிமாக்கைளவிட	எம்.ஜி.ஆர்.	படங்கள்
ஆயிரம்	மடங் 	சிறந்தைவ	என்ேபன்.	p4c_1517206205.jpg”	
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“எந்தப்	 ரட்சிகர	அைமப் கேளா,	கம் னிஸ் கேளா,	திராவிட	இயக்கேமா,
அம்ேபத்கரியேமா	அறியப்படாத	என்	கிராமத் 	மண்ணில்,	திராவிட	இயக்கத்
சினிமாக்கள்	ஒ 	தட் த்	த மாறிய	ெதாடக்கமாக	எனக் 	அைமந் ேபாயின.		
இன்ைறய	தமிழ்	சினிமாவில்	நிக ம்	சாதியப்	ெப மிதக்	 ச்சல்கள்	சகிக்க

யாதைவ.	அைவ	சாதிையத்	திைர	வழிேய	 லம்ெபயர்	ேதசத்தில்	வள ம்
ழந்ைதகள்	வைர	ெகாண் வந் 	ேசர்த் ள்ளன.	ஏதாவெதா 	திைரப்படத்தில்

அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாக	அண்ணல்	அம்ேபத்கர்	உ வத்ைதேயா,
ெபரியாரின்	தா ையேயா	காட் னால்,	உணர்ச்சிப்	ெப க்கில்	விம்மி ம்
அளவிற் த்தான்	நம 	ெப ம்பாலான	திைர	விமர்சகர்க ம்	உள்ளார்கள்.	எப்பா!
இைதெயல்லாம்	எம்.ஜி.ஆர்	‘உலகம்	 ற் ம்	வாலிபனி’ ம்	‘பல்லாண்
வாழ்க’வி ம்	50	வ சத் க் 	 ன்னேம	காட் விட்டார்.	நாகராஜ்	மஞ் ேளயின்
‘ஃபன்ட்ரி’	ேபான்ற	ஒ 	அசலான	சாதிெயதிர்ப் ப்	படத்ைதத்		தமிழ்த்திைர	கா ம்
நாள்	எந்நாேளா	என	மனம்	ஏங்கிக்	கிடக்கிற .”	
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“ெபரியார்	ெசான்னைதத்	தாண் 	நான்	என்ன	ெசால்லிவிடப்	ேபாகிேறன்?
தி மணம்	ெசய்வைத	கிரிமினல்	 ற்றமாக்க	ேவண் ம்	என்றார்	அவர்.	‘ ம்பம்
என்ப 	 ட் 	அர ’	என்றார்	கார்ல்	மார்க்ஸ்.	 ம்பம்	என்பேத	ஒ 	வன் ைற
அைமப் தான்.	ஈழேமா,	ஐேராப்பாேவா	எல்லா	வைகயான	 ம்ப	அைமப் க ம்
ஒேர	மாதிரிதான்	இ க்கின்றன.	ஐேராப்பாவில்	உள்ள	ச க	நலக்	 டங்களில்,
‘மைனவிைய	அ ப்ப 	தவ ’	என் 	எ திப்ேபாட் ப்	பிரசாரம்	ெசய் மளவிற்
அங்ேக	 ம்ப	வன் ைறகள்	பரவலாக	நிகழ்கின்றன.	ஐேராப்பாவில்	நடக் ம்
அதிகக்	ெகாைலகள்	தங்கைள	விட் ச்	ெசன்ற	காதலிைய	அல்ல 	மைனவிையக்
ெகாைலெசய்வ 	என்பதாகத்தான்	இ க்கிற .	என்ன….	அங்ேகெயல்லாம்
எளிதாக	விவாகரத் 	வாங்கிப்	பிரிந் வி கிறார்கள்.	ச கநல	அர கள்
என்பதால்,	ெபண்க க் ம்	 ழந்ைதக க் ம்	ஓரள ப்	ெபா ளியல்	பா காப்ைப
அரேச	வழங்கிவி கிற .	இங்ேக,	விவாகரத் க் ச்	சட்டம்	அ மதித்தா ம்

ம்பச்	 ழல்கள்,	ெபா ளாதாரக்	காரணங்கள்,	கலாசாரக்	காரணங்கள்,
ழந்ைத	வளர்ப் 	ேபான்ற	காரணங்களால்	ஆ ம்	ெபண் ம்	 ம்ப

அைமப்ைபப்	ெப ம்பா ம்	சகித் க்ெகாள்ள	ேவண் யி க்கிற ”	
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“நிச்சயம்	இல்ைல.	இந்த	உலகேம	என்	 ம்பம்தான்!”	
	
https://www.vikatan.com	
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